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RESUMO

O presente trabalho, através de simulações computacionais com o método FDTD, faz
um estudo da uniformidade do campo eletromagnético no interior de uma câmara
blindada transformada em reverberante. Câmaras reverberantes são cavidades fechadas
e altamente condutoras, usadas para realização de medições eletromagnéticas (emissão
ou imunidade) em equipamentos eletrônicos. Ao final, são apresentados histogramas
das intensidades de campo simuladas para comparação com a curva teórica de cada
modelo. Amostras bidimensionais dos campos elétricos, no interior da cabine, também
são mostrados numa escala de cor, para visualização do pior e melhor resultado. Por
fim, gráficos do erro médio quadrático apresentado na faixa de freqüências analisada,
sintetizam a análise de cada modelo.
Palavras-chave: Câmaras reverberantes; compatibilidade eletromagnética; simulação
computacional; FDTD.
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1

INTRODUÇÃO

Problemas de compatibilidade eletromagnética tornaram-se comuns nos dias
de hoje devido ao aumento do espectro de freqüências utilizado pelos equipamentos
eletrônicos e de telecomunicações. Devido a isto, engenheiros das mais diversas áreas
dentro da engenharia elétrica optam por fazer ensaios de compatibilidade
eletromagnética em seus equipamentos durante a fase de desenvolvimento ou até
mesmo depois de serem lançados no mercado.
Dentre os vários tipos de ensaios, existem dois tipos de especial interesse
neste trabalho: imunidade e emissividade de campo eletromagnético irradiado. Este
mede a quantidade de energia em RF (rádio freqüência) irradiada por determinado
equipamento e aquele mede o quanto um equipamento é imune a um campo de RF.
Para que ambos os ensaios possam ser efetuados com sucesso, é necessário
que o ambiente eletromagnético esteja livre de campos externos, como freqüências de
operação de celulares, televisão, rádio, ruído ambiente, entre outros, ou com
interferência mínima possível dos mesmos. Por isso que se opta pela realização dos
testes em ambiente fechado e controlado, como dentro de câmaras blindadas,
anecóicas, semi-anecóicas ou reverberantes para os testes de emissividade e imunidade
irradiada. Estas câmaras, se construídas de forma correta, proporcionam o isolamento
adequado dos equipamentos sob ensaio do ambiente eletromagnético externo.
O estado-da-arte em ensaios de imunidade a campo eletromagnético em
rádio freqüência é a câmara reverberante com espalhadores móveis. Estes dispositivos
têm grande versatilidade por possibilitarem ensaios em equipamentos que vão de um
simples eletrodoméstico a carros, além de serem uma opção de menor custo quando
comparadas a outros tipos de câmaras, anecóicas, por exemplo. Apesar da literatura
ainda ser escassa, nota-se que diversos artigos estão sendo publicados pela
comunidade científica ao redor do mundo [5], [7], [15], o que significa que o interesse
por este tipo de dispositivo tem crescido consideravelmente.
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O presente trabalho foi impulsionado pela necessidade de conhecer o
comportamento do campo eletromagnético interno a uma câmara blindada já existente
para possível utilização como câmara reverberante, já que esta é uma opção de baixo
custo e alta versatilidade e optar por fazer ensaios em ambientes abertos implica em
deslocamento a lugares afastados das cidades onde o nível de ruído eletromagnético é
mais baixo. Esta câmara está presente na Unidade de Tecnologia em Compatibilidade
Eletromagnética, do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC. Esta
é construída com chapas de aço em baixo carbono e tem dimensões de 2 x 2 x 3 m,
conforme mostra a foto abaixo.

FIGURA 1 - CÂMARA BLINDADA EXISTENTE

A câmara em questão e seus materiais foram modelados no software de préprocessamento GID – Geometry and Data. Este software se encarrega do modelamento
geométrico, geração de uma grade tetraédrica no modelo tridimensional e composição
dos arquivos com os dados para simulação matemática (pós-processamento) pelo
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software MATLAB. O método de cálculo utilizado foi o FDTD, ou Método das
Diferenças Finitas no Domínio do Tempo. Após a simulação da cabine como está, os
dados obtidos são analisados e tenta-se criar um modelo da cabine como câmara
reverberante através da inserção de pás espalhadoras de campo rotatórias. Novamente
são efetuadas simulações com estas modificações e observa-se a uniformidade do
campo eletromagnético em um determinado volume no interior da cabine. Em ambos
os casos, o campo é inserido por um pulso de corrente injetado numa antena dipolo de
1 m de comprimento e 50 Ohms, e verifica-se a uniformidade de campo do volume
através da comparação entre a curva histograma das intensidades de campo do volume
de análise e da curva teórica densidade de probabilidade de Rayleigh. Teoricamente, o
fato de a curva “real” seguir a curva teórica assegura, estatisticamente, um nível
satisfatório de uniformidade do campo eletromagnético no volume analisado, já que
esta curva leva em consideração a variância das várias amostras obtidas. Maiores
informações são apresentadas no decorrer do presente trabalho.
2

CÂMARAS REVERBERANTES

Pela norma IEC 61000-4-21 [15], câmaras reverberantes são cavidades
fechadas e altamente condutoras, usadas para realização de medições eletromagnéticas
(emissão ou imunidade) em equipamentos eletrônicos. Qualquer recinto que se
enquadre nesta descrição pode ser considerado câmara reverberante (também
chamadas de câmaras com espalhador de modos).
Estas câmaras geralmente são equipadas com pás metálicas giratórias ou
outra estrutura que seja capaz de alterar os modos de ressonância.

3

FIGURA 2 - CÂMARA REVERBERANTE COM ESPALHADORES

Os modos de ressonância, que são ondas estacionárias, ocorrem devido às
múltiplas reflexões no interior da câmara. Uma câmara reverberante, com as mesmas
dimensões que uma câmara anecóica, apresenta um maior espaço disponível e menor
custo, já que absorvedores não são empregados. Outra vantagem bastante importante,
das reverberantes, é que com modestas fontes de energia altos valores de campo são
atingidos.
Atualmente, estas câmaras vêm sendo utilizadas em testes de imunidade
irradiada e emissividade irradiada. Ao contrário das câmaras anecóicas, onde a
distribuição e polarização dos campos não variam com o tempo, as reverberantes não
proporcionam campos que possam ser previamente determinados. Uma câmara de
reverberação é apenas capaz de possibilitar a medição da potência total irradiada de
um equipamento em teste, não o campo elétrico a uma distância específica, como é
requerido pela maioria das normas sobre testes. Apesar disto, a câmara reverberante
provê um ambiente eletromagnético [7] que é:
- estatisticamente uniforme, isto é, a densidade de energia é uniforme em
todo volume de trabalho;
- estatisticamente isotrópico, ou seja, em todas as direções o fluxo de
energia é o mesmo;
- aleatoriamente polarizado, ou seja, a fase, e assim a polarização, entre
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todas as ondas é aleatória.
Os requisitos, citados acima, são alcançados quando há um significante
número de modos de ressonância excitados dentro da câmara, na freqüência de
trabalho, e considerando-se o valor médio das medições de campo para uma posição e
diferentes condições da câmara ou para várias posições e uma condição. Por condições
da câmara entende-se, por exemplo, diferentes posições da pá que gira em seu interior.
Outros dois fatores importantes para que os requisitos sejam atingidos devem
ser considerados: o primeiro é a degeneração dos modos, ou seja, modos que possuem
diferentes padrões de campo, mas a mesma freqüência de ressonância. Quanto maior a
degeneração, menos uniforme é o campo. O segundo é a separação dos modos, ou seja,
a distância entre um modo e outro, no domínio da freqüência. Quanto menor a
separação, maior a uniformidade de campo.
Os modos de ressonância presentes no interior de uma câmara são
determinados pelas condições de contorno da mesma. Para uma cavidade retangular,
as possíveis freqüências de ressonância (em Hertz) são dadas por:
2

f ijk

2

c m n  p
= 0   +  + 
2  a  b  c 

2

(1)

Onde a, b e c são as dimensões da câmara (em metros); m, n e p são inteiros,
onde apenas um deles pode ser zero, e c0 é a velocidade de propagação das ondas no
interior da câmara (3x108 m/s no espaço livre).
Na Figura 3 é mostrada a distribuição teórica dos modos em função da
freqüência em uma câmara retangular com dimensões 10.8 x 5.2 x 3.9 m.
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FREQUÊNCIA (MHz)
FIGURA 3 - SEPARAÇÃO DOS MODOS

O número de possíveis modos de ressonância, já considerando os modos
degenerados, é dado aproximadamente por:
 f
8
N h ( f ) = π ⋅ a ⋅ b ⋅ c
3
 c0





3

(2)

onde a, b e c são as dimensões da câmara (em metros); f é a freqüência na qual
deseja-se obter os modos e c0 é a velocidade de propagação das ondas no interior da
câmara.
Com o aumento da freqüência no interior da câmara, o número de modos tem
crescimento, em uma câmara retangular, exponencial, conforme mostrado na Figura 4.
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FREQÜÊNCIA (MHz)
FIGURA 4 - NÚMERO CUMULATIVO DE MODOS

As câmaras reverberantes possuem uma freqüência mínima de operação, ou
seja, precisa existir um suficiente número de modos excitados para que possam ser
cumpridos os requisitos de uniformidade e isotropia. Esta freqüência é determinada
pela separação dos modos e pela efetividade do mecanismo utilizado para modificar os
modos de ressonância. A freqüência mínima de operação geralmente ocorre em um
valor três vezes acima da menor freqüência de ressonância.
Para que uma câmara atenda um dos objetivos principais, que é o de que, a
partir de uma pequena fonte, campos com elevados valores sejam atingidos em seu
interior, o seu fator de qualidade Q precisa ser alto. O fator de qualidade é usado para
descrever a habilidade da câmara ou cavidade de armazenar energia. Esta capacidade é
determinada pelas perdas presentes no seu interior, ou seja, Q é a razão entre a energia
total injetada e a energia total dissipada. A perda predominante em uma cabine vazia é
devida às paredes da câmara. Perdas adicionais devidas a itens como antenas,
aberturas, estruturas de suporte e equipamentos sob teste ( EUT – Equipment Under
Test ) também podem afetar o fator de qualidade. A freqüências suficientemente altas,
o fator de qualidade Q de uma câmara reverberante é aproximadamente:
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Q=

3V
2 Sδ

(3)

onde V é o volume da cavidade, S é a área da superfície das paredes internas e δ é a
profundidade pelicular, que é dada por:

δ=

1
πfσµ

(4)

onde f é a freqüência, µ é a permeabilidade magnética das paredes e σ é a
condutividade.
A maximização do fator de qualidade pode ser alcançada através da
minimização da área da superfície das paredes, para um dado volume V. Devido a isto,
chega-se à conclusão que uma câmara esférica apresenta um melhor Q em comparação
às câmaras cúbicas, retangulares, circulares e triangulares. Mas, uma câmara esférica
apresenta resultados pobres em relação à uniformidade, pelo fato do campo ficar
concentrado no centro da esfera. Um bom compromisso com relação à separação dos
modos e o fator de qualidade é alcançado com as câmaras retangulares.
Diversas técnicas para modificação dos modos de ressonância de câmaras,
com o intuito de alcançar uniformidade e isotropia, já foram propostas. Câmaras com
condições de contorno fixas (Câmaras Reverberantes Intrínsecas) não conseguem
atingir os requisitos, pelo menos não abaixo de uma freqüência mínima. As técnicas
para modificação são listadas a seguir:
- câmara retangular com paredes possuindo ângulos irregulares,
classificadas como Câmara Reverberante Intrínseca (Figura 5);
- câmara com paredes irregulares, tais como paredes enrugadas, grades
refletoras de fase ou difusores de Schroeder (Figura 6);
- câmara com pás giratórias, as clássicas câmaras com espalhadores
(Figura 8);
- câmara onde as paredes sofrem vibração (Figura 9);
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- câmara com irregularidades e vibração nas paredes, classificada como
VIRC (Vibrating Intrinsic Reverberation Chamber) (Figura 10).

Deformidades
Porta

FIGURA 5 - CÂMARA REVERBERANTE INTRÍNSECA

Fonte

FIGURA 6 - GRADES REFLETORAS DE FASE

Fonte

Paredes enrugadas

FIGURA 7 - PAREDES ENRUGADAS
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FIGURA 8 - ESPALHADOR DE CAMPO EM UMA MSC

FIGURA 9 - PAREDES SOFRENDO VIBRAÇÃO

FIGURA 10 - CÂMARA VIRC

Numerosos experimentos podem ser executados para caracterizar uma
câmara reverberante. Alguns deles são descritos abaixo:
- Variação da freqüência de ressonância (Df, Resonance frequency
variation): a mudança na freqüência de ressonância provê uma
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indicação da eficiência da estrutura responsável pela alteração dos
modos, por exemplo, as pás giratórias;
- Relação de onda estacionária (VSWR, Voltage Standing Wave Ratio):
este índice indica em qual freqüência a máxima transferência de
energia é atingida;
- Razão de agitação (SR, Stirring Ratio): indica o quanto eficiente é a
estrutura responsável por modificar (agitar) os modos de ressonância;
- Função Densidade de Potência (PDF, Power Density Function): pela
comparação entre a PDF experimental com a PDF teórica, a qualidade
da câmara pode ser encontrada. Se a curva experimental for igual à
teórica, a exatidão da predição será bastante alta.
- Uniformidade Espacial de Campo (SFU, Spatial Field Uniformity):
mostra a habilidade da câmara em gerar um campo isotrópico e
randomicamente polarizado de forma aleatória em todo volume de
trabalho;
- Fator de Qualidade (Q): determina a eficiência da câmara em relação à
energia injetada necessária para gerar um campo com intensidade
específica.
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Na Figura 11, é mostrado o aparato utilizado, na prática, em uma câmara de
reverberação.
Suporte não condutor
Filtro da alimentação

Pá espalhadora

Volume de trabalho

Posição alternativa do
espalhador

Motor

Pá espalhadora

1/4 do comprimento de
onda na menor
freqüência de operação

Antena
Medição
Entrada do sinal
Gerador de campo

Filtro de interconexão

FIGURA 11 - APARATO DE UMA CÂMARA REVERBERANTE
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BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA

O objetivo de uma câmara reverberante é manter o campo eletromagnético
constante no volume reservado para os ensaios em equipamentos. Além disso, ela deve
atuar como uma blindagem tanto para campos internos como para externos, já que se
faz necessário proteger as pessoas das altas intensidades de campo do interior da
cabine e não possibilitar que campos externos interfiram nos ensaios. Portanto, as
paredes metálicas da cabine que atuam internamente como refletores, também atuam
como blindagem não deixando os campos eletromagnéticos entrarem nem saírem.
Para que se proporcione um isolamento satisfatório, é preciso determinar a
eficiência de blindagem e verificar quanto campo ainda consegue passar por ela. Esta
eficiência depende de fatores como propriedades do material, do meio, e até dos
campos em questão. A teoria de blindagem eletromagnética é ampla e aborda vários
tipos de materiais e métodos. Aqui é abordada apenas a blindagem de campos
eletromagnéticos através de material condutor, no caso da cabine, o aço.

12

3.1 TEORIA DE BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA
A blindagem eletromagnética com envoltório metálico faz uso do princípio
da gaiola de Faraday. Para ilustrar isso, basta analisar a Figura 12. O campo elétrico
resultante dentro da casca metálica é igual a zero, não porque a casca absorveu o
campo incidente, mas porque o campo externo atraiu cargas elétricas de polaridades
opostas que se dispuseram de forma a gerar outro campo elétrico que anulou o
incidente no interior do envoltório. Tudo isto é possível porque os elétrons podem
mover-se facilmente em superfícies metálicas.

FIGURA 12 - CAMPO ELÉTRICO AGINDO SOBRE CASCA METÁLICA

3.1.1 Condições de campo distante
A teoria de blindagem é baseada em dois mecanismos fundamentais, perdas
por reflexão e perdas por absorção [18]. A Figura 13 e a Figura 14 ilustram o princípio
envolvido quando se coloca uma barreira metálica no caminho de uma onda
eletromagnética plana se propagando com campos

ρ
ρ
E e H

ortogonais. Estas

componentes de campo estão relacionadas pela impedância de onda, a qual é definida
pela razão das mesmas, então:
Z = E/H

(5)

No espaço livre, a impedância de onda é
Z 0 = µ 0 / ε 0 = 120π = 377Ω

(6)

Onde:
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µ0 = 4 107
0

= 109/36

Uma superfície metálica, porém, tem uma impedância muito menor:
Z S = ωµ / σ [ Ω ]

(7)

µ = µrµ0 é a permeabilidade do meio, produto da permeabilidade relativa
com a permeabilidade do vácuo;
=

r 0

é a constante dielétrica;

é a condutividade [1/ m ou "mhos/m"];
e = 2 f = 2 c0/ ,
onde
f é a freqüência [Hz];
c0 = 3 • 108 é a velocidade da luz [m/s];
e = c0/f = 300/fMHz é o comprimento de onda em metros
Esta diferença implica numa composição de impedâncias para a onda, o que
causa as reflexões. O restante do campo se propaga no interior da parede metálica,
com perdas por absorção no material, até encontrar o limiar com o próximo meio, onde
ocorre novamente reflexão de uma parcela da onda. A componente de campo elétrico é
predominantemente refletida quando tem que passar para um meio com menor
impedância (do ar para o metal), enquanto a componente magnética é refletida quando
tem que passar para um meio com maior impedância (do metal para o ar). Entre estas
duas superfícies haverá múltiplas reflexões, as quais podem ser desprezadas se as
perdas por absorção na barreira forem de até 10 dB.
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FIGURA 13 - PERDAS POR ABSORÇÃO DE UMA ONDA ELETROMAGNÉTICA, EM FUNÇÃO DA
FREQÜÊNCIA PARA UMA BLINDAGEM DE AÇO E OUTRA DE COBRE, DE 0,5 E 3 MM DE
ESPESSURA

FIGURA 14 - PERDAS POR REFLEXÃO PARA UMA ONDA ELETROMAGNÉTICA DEPENDERÃO DA RAZÃO
ENTRE A IMPEDÂNCIA DO ESPAÇO E A IMPEDÂNCIA DA PLACA.

A perda por absorção de uma onda plana passando por uma blindagem
metálica a uma distância d pode ser calculada da seguinte forma:
S a = 11d fµ0 µ rσ [dB ]

(8)

Esta fórmula pode ser aproximada para:
S a ≈ 9(d / δ ) [dB]

(9)

onde δ é a penetração pelicular, que é a profundidade de penetração na qual
a intensidade do campo terá decaído para 1/e:
δ = 2 / ωµ r µ0σ [m]

(10)

Os valores de δ para µr = 1 e = 38•106 são:
= 12 mm a 50 Hz, e
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δ = 0.1 mm a 1 MHz.

Ou seja, a perda por absorção S A aumenta com a freqüência e é tipicamente
maior que 100 dB acima de 1 MHz . A perda por reflexão no entanto, é
S r ≈ Z 0 / 4Z S = Z 0 / 4 ωµ r µ 0 / σ [dB]

(11)

S R ≈ 168 + 10 log(σ / µ r f ) [dB]

(12)

A perda por reflexão decai com o aumento da freqüência e normalmente vale
aproximadamente 100 dB a 1 MHz; a perda total, se forem ignoradas as múltiplas
reflexões, é dada por
S = S a S r = S A [dB] + S R [dB]

(13)

FIGURA 15 - A PERDA TOTAL É A SOMA DAS PERDAS POR ABSORÇÃO E POR REFLEXÃO EM DB (SE AS
MÚLTIPLAS REFLEXÕES FOREM IGNORADAS)

A Figura 15 mostra que a efetividade da blindagem para uma onda plana é
tipicamente maior que 100 dB na região de MHz. Para uma grande tela metálica de
espessura t, a perda total pode então ser calculada como:
S = S a S r ≈ 0.35(λ / 2πµrδ )et / δ para (t > δ )

(14)

S = S a S r ≈ (t / δ )(λ / 2µ r δ ) para (t < δ )

(15)

No caso de blindagens multi-laminadas, as perdas totais por reflexão e por
absorção podem ser determinadas como, respectivamente, a soma das perdas por
reflexão em cada superfície e a soma das perdas por atenuação em cada camada.
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3.1.2 Condições de campo próximo
Condições de ondas planas assumem que o campo está totalmente
desenvolvido (E/H = Z0 = 377 ), que é o caso quando a distância da fonte de radiação
é grande o suficiente. Esta é chamada região de campo distante. A amplitude dos
campos E e H, respectivamente, decaem na região de campo distante com 1/r, isto é,
os campos E e H são reduzidos 20 dB se a distância é aumentada 10 vezes.
Em contraste, na região de campo próximo a razão entre E e H é complexa e
varia com a distância da fonte. Uma antena de alta impedância como fonte (uma
antena dipolo por exemplo) produzirá um campo próximo com predominância da
componente E (E/H >> Z0), enquanto uma antena de baixa impedância (como um loop
de corrente, por exemplo) produzirá um campo próximo com predominância da
componente H (E/H << Z0). A uma distância de λ / 2π , a impedância de onda irá se
aproximar de Z0 e o campo começará a decair linearmente com a distância quando
r ≈ λ /2.

Na região de campo próximo, a efetividade da blindagem deve ser
considerada separadamente para os campos elétrico e magnético.

3.2 SIMULAÇÃO DA BLINDAGEM
Com o objetivo de mostrar a efetividade da blindagem externa da cabine, é
simulada aqui uma chapa metálica com o mesmo material que as paredes da cabine
foram simuladas. A estrutura completa escolhida é composta de espaço computacional,
uma chapa metálica disposta no sentido vertical (blindagem), fontes e plano de análise
do campo.
Como no restante da cabine, foram utilizados nos volumes o material Ar. As
medidas do conjunto todo são:
- Espaço computacional: 2 x 2 x 3 m;
- Chapa metálica: 2 x 2 m;
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Devido à simetria elétrica existente nesta configuração, decidiu-se por
simular apenas ¼ da geometria, economizando desta forma tempo e recursos
computacionais. Alguns materiais tiveram que ser incluídos na geometria para
assegurar um resultado confiável na simulação. São eles:
PEC (Perfect Electric Conductor), ou condutor elétrico perfeito. Este
material é aplicado aos planos superior e inferior do espaço computacional, onde o
campo elétrico paralelo e o magnético perpendicular à superfície são iguais a zero. Isto
assegura a simetria vertical do campo simulado;
PMC (Perfect Magnetic Conductor), ou condutor magnético perfeito. Este
material é aplicado nos planos laterais esquerdo e direito, onde os campos elétrico
perpendicular e magnético paralelo são iguais a zero, assegurando assim a simetria
horizontal do campo simulado.
O software GID considera o material PMC como padrão em toda superfície
onde nenhum material é aplicado pelo usuário (ver Figura 16). A distribuição dos
materiais é mostrada nas figuras abaixo:

FIGURA 16 – ESPAÇO COMPUTACIONAL COM A CHAPA, AO CENTRO (EM AMARELO).
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FIGURA 17 - ESPAÇO COMPUTACIONAL COM O MATERIAL AR APLICADO AO VOLUME TODO

Como o menor comprimento de onda avaliado nas simulações é
aproximadamente 0,3 m (1 GHz), decidiu-se por utilizar o comprimento médio das
arestas dos tetraedros como sendo 0.1 m, satisfazendo assim a condição de que o
tamanho médio das arestas deve ser pelo menos duas vezes menor que o menor
comprimento de onda analisado.

FIGURA 18 - GRADE GERADA NO CONJUNTO

Para a duração da fonte de excitação [11] foi utilizado o critério T = 2 / f max ,
ou seja, T=0,002 µs , como pode ser observado na Figura 19.
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FIGURA 19 - PULSO DE CORRENTE INJETADO EM CADA FONTE.

A duração da simulação foi definida como 0,1 µs , já que este tempo deve ser
no mínimo duas vezes maior que a duração do pulso.
O pulso de corrente é injetado em cada linha mostrada em verde na Figura
20. Esta técnica é utilizada para geração de uma frente de onda plana, o que torna mais
clara e fácil a análise dos dados.

FIGURA 20 - EM VERDE, AS FONTES QUE GERAM UMA ONDA PLANA NA SIMULAÇÃO

Para visualizar o ocorrido com o campo na blindagem, adicionou-se um
recurso conhecido como amostra-2D (Figura 21). Este recurso mostra, numa escala de
cores, as intensidades de campo num plano que corta o volume em questão. Isto torna
mais direta e intuitiva a interpretação dos dados obtidos com a simulação.
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FIGURA 21 - PLANO DE ANÁLISE DO CAMPO ELÉTRICO

A seguir, com o objetivo de visualizar o ocorrido, são mostrados os gráficos
de campo somente para 100, 500 e 1000 MHz, numa escala de dBV/m. A análise com
todas as freqüências (de 100 a 1 GHz, com passo de 100 MHz) pode ser observada na
Figura 25.

FIGURA 22 - FOTOGRAFIA DO CAMPO BLINDADO PARA 100 MHZ

21

FIGURA 23 - FOTOGRAFIA DO CAMPO BLINDADO PARA 500 MHZ

FIGURA 24 - FOTOGRAFIA DO CAMPO BLINDADO PARA 1 GHZ

Verificando visualmente a intensidade de campo a aproximadamente 1 m da
blindagem de cada gráfico obtido, obtém-se os seguintes valores:
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TABELA 1 - INTENSIDADES DE CAMPO A 1 M DA BLINDAGEM
Frequência [MHz]
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Intensidade dBV/m
-320
-320
-320
-320
-320
-320
-320
-320
-300
-300

Em forma de gráfico:
Campo elétrico a 1 m da blindagem

Intensidade de campo [dBV/m]

-295
0

200

400

600

800

1000

1200

-300
-305
-310
-315
-320
-325
Freqüência

FIGURA 25- VAZAMENTO DE CAMPO ELÉTRICO ATRAVÉS DA BLINDAGEM.

Observa-se que a chapa metálica atenua em média mais de 120 dB do campo
elétrico na faixa de freqüências analisada. É possível concluir através destes dados que
o envoltório metálico da cabine proporciona uma proteção satisfatória para as pessoas
envolvidas no ensaio. Por precaução, é aconselhável ainda que se mantenha uma
distância de segurança de pelo menos 1m da cabine, durante ensaios de imunidade a
campo, ou que sejam utilizadas paredes duplas na cabine.
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4

MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS NO DOMÍNIO DO TEMPO

Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD – Finite Difference Time
Domain) é um método numérico para cálculo de campos eletromagnéticos utilizando
equações discretizadas no espaço e no tempo. São utilizadas nas rotinas de cálculo as
equações de Maxwell, em sua forma diferencial, que relacionam os campos elétricos e
magnéticos variáveis no tempo [1].
O método FDTD tem vantagens na solução de problemas eletromagnéticos
complexos, onde soluções analíticas são inviáveis. Esses problemas incluem regiões
onde existam: condições de contorno mistas, meios não-homogêneos, anisotrópicos,
não lineares e dispersivos. Por estes motivos, este método foi escolhido para simulação
da câmara reverberante, já que estão presentes reflexões de ondas em superfícies
complexas, antenas e modificações das condições de contorno.
Este método é também amplamente utilizado pela comunidade científica
pelos seguintes motivos:
- Facilidade de entender e programar;
- As fontes de erro são bem conhecidas e podem ser limitadas para
permitir modelos mais precisos em uma grande variedade de problemas
eletromagnéticos;
- Problemas transitórios são tratados naturalmente por ser uma técnica no
domínio do tempo, por exemplo, ele calcula naturalmente a resposta ao
impulso de um sistema eletromagnético;
- Aproximação sistemática, ou seja, especificar uma nova estrutura requer
somente a geração de uma nova malha;
O FDTD surgiu em 1966 com Yee para solucionar as equações rotacionais
de Maxwell diretamente no domínio do tempo em um espaço discretizado. Em 1975
Taflove e Brodwin obtiveram o correto critério de estabilidade do algoritmo de Yee
apresentando mais informações para o desenvolvimento do método. O termo FDTD
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foi utilizado pela primeira vez em 1980 por Allen Taflove. Na década de 80 o FDTD
foi utilizado para os problemas de espalhamento com o desenvolvimento em sua
formulação da transformação campo próximo – campo distante; desenvolvimento de
técnicas para modelagem de superfícies curvas e utilização em vários problemas, como
a modelagem de microfitas ou microtiras. Da década de 90 até a atualidade o método
tem sido refinado e aumentaram suas aplicações. Dentre estes progressos pode-se
destacar: o uso de permissividade elétrica variável com a freqüência, a consideração de
meios dispersivos não lineares aplicados à propagação de pulsos ópticos, a modelagem
de componentes eletrônicos, a criação de condição de contorno absorvente altamente
efetiva, e algoritmo com estabilidade numérica independente do passo de tempo, ou
ADI-FDTD.
Além do FDTD, existem outros métodos de cálculo numéricos aplicados ao
eletromagnetismo, dentre os quais podemos destacar:
- Método dos Elementos Finitos (FEM);
- Método dos Momentos (MoM);
- Método Variacional;
- Método das Linhas de Transmissão (TLM);
- Método de Monte Carlo (MCM).
Cada método possui características próprias que os tornam mais adequados
em determinados problemas, cada um com suas vantagens e desvantagens.
Dependendo do problema, pode-se utilizar a associação de dois métodos (vantagens
mútuas), gerando um método híbrido.
O algoritmo de cálculo utilizado nas simulações deste trabalho foi idealizado
pelo professor do curso de engenharia elétrica da Universidade Federal do Paraná,
Prof. Wilson Artuzi Jr., PhD.
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4.1 EQUAÇÕES DE MAXWELL
As equações de Maxwell foram desenvolvidas por James Clerk Maxwell e
descrevem as leis físicas relacionadas à variação dos campos elétrico e magnético,
cargas e correntes elétricas, englobando todas as relações existentes entre as grandezas
elétricas e magnéticas. Na realidade, Maxwell inspirou-se no trabalho experimental de
Faraday e no modelo de “linhas de força” que este introduziu no desenvolvimento de
sua teoria de eletricidade e magnetismo [2].
Em um meio isotrópico, as equações de Maxwell podem ser escritas na sua
forma diferencial como:

ρ

- Lei de Gauss: ∇ ⋅ εE = ρ v

ρ

- Lei de Gauss do magnetismo: ∇ ⋅ µH = 0
ρ

ρ

- Lei de Faraday: ∇ × E = − µ ⋅ ∂H / ∂t
ρ

ρ

ρ

- Lei de Ampère: ∇ × H = σE + ε ⋅ ∂E / ∂t
Onde:
ε é a permissividade elétrica do meio;

µ é a permeabilidade magnética do meio;
ρ
E é o campo elétrico;
ρ
H é o campo magnético;

ρ v é a densidade volumétrica de cargas;
σ é a condutividade do meio.

As equações que interessam ao método FDTD são as expressas pelas leis de
ρ

Faraday e Ampère. A primeira demonstra que um campo magnético H variante no
ρ

tempo produz um campo E que é rotacional a ele. O sinal negativo exprime a lei de
Lenz, que estabelece que o campo elétrico induzido tende a se opor às variações do
ρ

campo magnético. A segunda demonstra que um campo elétrico E variável no tempo
ρ

ρ

ρ

e/ou elementos de corrente J = σE geram um campo magnético H rotacional aos
elementos geradores. Estas duas equações são de especial interesse ao FDTD porque
descrevem o comportamento de uma onda eletromagnética sob forma diferencial,
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associando os campos elétrico e magnético, próprio à forma do cálculo do método [1].
Dessa forma, é preciso apresentá-las na sua totalidade em um sistema de
coordenadas retangulares (x, y, z). A partir da definição de rotacional aplicada a elas,
chega-se a:
∂H x 1  ∂E y ∂E z 

= 
−
µ  ∂z
∂t
∂y 

∂H y

(16)

1  ∂Ez ∂E x 
−


∂z 
µ  ∂x

(17)

∂H z 1  ∂Ex ∂E y 

= 
−
µ  ∂y
∂t
∂x 

(18)


∂E x 1  ∂H z ∂H y
= 
−
− σE x 
ε  ∂y
∂z
∂t


(19)

∂t

=

∂E y

1  ∂H x ∂H z

− σE y 
−
= 
∂x
ε  ∂z
∂t


(20)


∂Ez 1  ∂H y ∂H x
= 
−
− σE z 
ε  ∂x
∂t
∂y


(21)

As equações acima descrevem qualquer onda eletromagnética em três
dimensões.

4.2 CONDIÇÕES DE CONTORNO
As condições que um campo eletromagnético deve satisfazer entre dois
meios diferentes são denominadas Condições de Contorno e são obtidas a partir das
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equações de Maxwell na forma integral. Na resolução de um problema
eletromagnético, as condições de contorno são indispensáveis para a delimitação da
região de estudo, inserindo informações necessárias para a solução do problema. As
condições de contorno elétrica e magnética definidas para dois meios diferentes são:
1. Elétrica:
- Supondo dois meios (1 e 2) com permissividades dielétricas diferentes,
tem-se:
Campos tangenciais contínuos na superfície dos meios: Et1 = Et 2 .
Campos normais descontínuos. Para superfícies sem cargas: ε 1 E1n = ε 2 E 2 n
- Supondo que um dos meios seja um condutor elétrico perfeito (PEC,
σ =∞

Campo tangencial nulo: Et = 0
Campo normal igual à densidade superficial de cargas: E n ε 0 ε r = ρ s
2. Magnética:
- Supondo dois meios com permeabilidades magnéticas diferentes, temse:
Campos tangenciais que podem ou não ser descontínuos na superfície dos
meios. Se existir uma densidade superficial de corrente K s [A/m],
então, H t1 − H t 2 = K s , caso contrário H t1 = H t 2 .
Campos normais que são descontínuos: µ1 H 1n = µ 2 H 2 n .
- Supondo que um dos meios seja condutor:
Campo tangencial igual à densidade superficial de corrente: H t = K s
Campo normal nulo: H n = 0
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FIGURA 26 - CONDIÇÕES DE CONTORNO ENTRE DOIS MEIOS DIFERENTES: A) ELÉTRICA, B)
MAGNÉTICA

No FDTD, as condições de contorno são muito utilizadas para representar
um meio qualquer e um condutor, que é exatamente o caso da câmara reverberante
(paredes metálicas e ar).
A figura abaixo ilustra as condições de contorno para um condutor elétrico
perfeito e para um condutor magnético perfeito.

FIGURA 27 - CONDIÇÕES DE CONTORNO: A) PEC, B) PMC.
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4.3 FUNDAMENTAÇÃO MATEMÁTICA
O princípio do FDTD é baseado no método das diferenças finitas (FDM),
desenvolvido por A. Thom em 1920. O FDM é uma técnica de aproximação
transformando equações diferenciais em discretizadas ou finitas. Essas aproximações
são feitas algebricamente em uma região discretizada, que relaciona os valores das
variáveis com pontos dentro da área de estudo, chamados nós.
A solução de problemas por este método envolve basicamente quatro passos:
1. Discretização da região em uma malha de células (mesh);
2. Aproximação numérica da equação diferencial de interesse em uma
equação por diferenças finitas equivalentes, relacionando as variáveis
independentes e dependentes com os nós na região;
3. Imposição das condições de contorno;
4. Resolução das equações discretizadas por um método numérico
conhecido.
Pelo teorema da derivada central:
f ' ( x0 ) ≈

f ( x0 + ∆x) − f ( x0 − ∆x)
2∆x

(22)

Esta já é uma equação na forma discreta da definição real de derivada e é a
base para o FDTD.
Baseado nesta definição, Yee introduziu um conjunto de equações
diferenciais finitas para resolver (16) a (21), ou seja, discretizou as equações que
descrevem uma onda eletromagnética em um sistema de coordenadas retangulares
tridimensional (x, y, z). Assim, um ponto no espaço é definido como:
(i, j , k ) = (i∆x, j∆y, k∆z )

(23)

E qualquer função dependente do espaço e tempo,
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F n (i, j , k ) = F (i∆, j∆, k∆, n∆t )

(24)

onde ∆ = ∆x = ∆y = ∆z é o incremento espacial, ∆t é o incremento temporal, e i, j, k , n
são números inteiros. Usando diferenças finitas centrais para as derivadas espaçotemporais, resulta:
1
1
F n (i + , j , k ) − F n (i − , j , k )
∂F (i, j , k )
2
2
=
+ Er (∆2 )
∆
∂x
n

∂F n (i, j , k ) F
=
∂t

n+

1
2

(i, j , k ) − F
∆t

n−

1
2

(i, j , k )

+ Er (∆t 2 )

(25)

(26)

onde Er é o erro de segunda ordem para ∆ e ∆t , introduzido pela
discretização.
Para conseguir a precisão de (25) e realizar todas as derivadas de (16) a (21),
ρ

ρ

Yee posicionou componentes E e H em torno de uma célula estruturada, como
mostrado na figura abaixo, na qual os componentes de campo estão localizados nos
nós da célula.

FIGURA 28 - CÉLULAS DE YEE
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ρ

ρ

Para conseguir a precisão de (26), E e H são calculados alternadamente a
cada meio passo de tempo. Essas considerações para as equações (16) a (21) resultam
num sistema de equações de diferenças finitas definidas por:
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n+

Hx

1
2

1

n− 
∆t
1
1
1
1

 i, j + , k +  = H x 2  i , j + , k +  +
1
1
2
2
2
2



µ  i, j + , k + ∆
2
2


(27)

 
1
1 
1
1 




×  E yn  i, j + , k + 1 − E yn  i, j + , k  + E zn  i, j , k +  − E zn  i, j + 1, k + 
2
2 
2
2 




 
1

1

n+ 
n− 
1
1
1
1
∆t
H y 2  i + , j, k +  = H y 2  i + , j, k +  +
1
2
2
 1
 2
 2
µ  i + , j , k + ∆
2
 2
 
1
1

 1

 1

×  Ezn  i + 1, j , k +  − Ezn  i, j , k +  + Exn  i + , j , k  − Exn  i + , j , k + 1
2
2

 2

 2

 

n+

Hz

1
2

(28)

1

n− 
1 
1
1 
∆t
 1
i + , j + ,k  = H z 2 i + , j + ,k  +
1 
2 
2 
 1
 2
 2
µ  i + , j + , k ∆
2 
 2

(29)

  1
1 
1 

 1



×  E xn  i + , j + 1, k  − E xn  i + , j , k  + E yn  i, j + , k  − E yn  i + 1, j + , k 
2 
2 

 2



  2

 
 1
σ  i + , j , k  ∆t 

1
∆t
2


  E n  i + 1 , j, k  +
E xn +1  i + , j , k  = 1 − 

x
2

 1
 ε  i + 1 , j , k ∆
 
 2
ε  i + , j, k   




 2
 
 2

(30)

1
1
1
n+ 
n+ 
n+ 
 n+ 1  1
1 
1
1 
1
1
1
1 
×  H z 2  i + , j + , k  − H z 2  i + , j − , k  + H y 2  i + , j , k −  − H y 2  i + , j , k + 
2
2
2
2
2
2
2
2 










1  

 σ  i, j + 2 , k ∆t  
∆t
1


  E n i, j + 1 , k  +
E yn+1  i, j + , k  = 1 − 

y
1
1 
2  
2 




ε  i, j + , k   
ε  i, j + , k ∆

2  
2 


1
1
1
1
n+ 
n+ 
n+ 
 n+ 
1
1
1
1
1
1 
1
1 
×  H x 2  i, j + , k +  − H x 2  i, j + , k −  + H z 2  i − , j + , k  − H z 2  i + , j + , k 
2
2
2
2
2 
2 


 2
 2



1 

σ  i, j , k + ∆t 

1
1
∆t
2


 E zn  i, j , k +  +
E zn+1  i, j , k +  = 1 − 
1
1
2
2 



ε  i, j , k +   
ε  i, j , k +  ∆

2
2 



(31)

(32)

1
1
1
n+ 
n+ 
n+ 
 n+ 1  1
1
1
1
1
1
1
1 
×  H y 2  i + , j , k +  − H y 2  i − , j , k +  + H x 2  i, j − , k +  − H x 2  i, j + , k + 
2
2
2
2
2
2 


 2
 2


Segundo a notação de Yee, cada nó corresponde a um vetor de campo,
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ρ

ρ

possuindo propriedades elétricas σ e ε para o E e µ para o H . Portanto, na geração
da malha, essas propriedades são atribuídas às células. Logo, meios não homogêneos
são levados em conta naturalmente. Na fronteira entre dois ou mais meios é comum
utilizar o valor médio das propriedades.
As equações acima utilizam ∆x = ∆y = ∆z para simplificação da formulação
(célula cúbica). Diferentes valores de ∆x , ∆y e ∆z poderiam ser usados, o que
acarretaria uma pequena mudança nas equações. Para a simulação da câmara, foram
usadas células tetraédricas devido à sua facilidade de adaptação a superfícies
complexas, mas como o objetivo deste item é dar uma breve explanação sobre o
método, optou-se por células cúbicas devido à sua simetria e conseqüente
simplificação das equações.
Como se calculam as componentes de campo defasadas de meia célula,
primeiro, por exemplo, calculam-se todos os componentes de campo magnético e
depois todos os componentes de campo elétrico, onde o valor atual de campo
magnético a ser calculado depende do seu valor anterior e dos valores de campo
elétrico anteriores. Com células tetraédricas, como no caso do presente trabalho, os
campos elétrico e magnético são calculados alternadamente entre um tetraedro da
grade e o tetraedro subseqüente formado pela ligação dos baricentros dos tetraedros
vizinhos; obviamente que o algoritmo de cálculo deve receber as devidas modificações
para utilizar uma grade com este tipo de geometria [3]. A célula tetraédrica é mostrada
na Figura 29.

FIGURA 29 - TETRAEDRO E SEU BARICENTRO
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O arranjo de Yee, defasados de meia célula ( ∆ 2 ), além de permitir o uso de
diferenças finitas centrais nas equações rotacionais de Maxwell de interesse, permitem
naturalmente, dada à geometria, a implementação da forma integral das leis de Faraday
e Ampère nas faces da célula. O uso da integração permite uma modelagem simples e
efetiva de superfícies curvas e com dimensões inferiores à da célula. A Figura 30
exemplifica a geometria para integração:

FIGURA 30 - VISUALIZAÇÃO DAS COMPONENTES DE CAMPO NAS FACES DA CÉLULA DE YEE, COM
NOTAÇÃO PRÓPRIA PARA PROGRAMAÇÃO.

Como em matrizes e vetores não existem índices não inteiros, as equações de
Yee são alteradas para programação. A figura acima apresenta os campos nas faces da
célula de Yee de maneira a facilitar a programação. O componente no centro da face
será calculado usando os componentes adjacentes na seguinte ordem: componente
superior menos o inferior mais o componente lateral esquerdo menos o direito. Por
exemplo, para o cálculo de H x em um instante de tempo n:
H x (i, j , k ) = H x (i, j , k ) + B[ E y (i, j , k + 1) − E y (i, j , k ) + E z (i, j , k ) − E z (i, j + 1, k )] (33)

onde B = ∆t ( µ (i, j , k )∆) . O H x à direita é calculado no instante de tempo n − 1 , assim
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como E y e E z . Os campos elétricos foram atualizados antes do magnético no mesmo
laço de tempo. Como as matrizes de campo são independentes, a posição (i,j,k) para o
H x não é a mesma para o E y , por exemplo. Pela equação anterior, os componentes de

campo ocupam apenas uma posição na memória associada ao tempo. Para analisar as
componentes de campo durante todo o processo de cálculo, estes componentes
precisam ser armazenados a cada iteração.

5

MODELAGEM

5.1 SOFTWARES EMPREGADOS
Para que o projeto em questão pudesse ser realizado foram empregados dois
softwares. O primeiro, utilizado na fase de pré-processamento, é o software GID – The
personal pre and postprocessor. Para processamento e pós-processamento o software
utilizado foi o Matlab – The Language of Technical Computing.
O software GID é uma interface gráfica interativa usada para definição,
preparação e visualização de todos os dados relacionados à simulação numérica. Estes
dados incluem a definição da geometria, materiais, condições e outros parâmetros.
Apesar de ser um software de pré e pós-processamento, neste projeto ele foi utilizado
apenas na fase de pré-processamento. O GID é um recurso computacional muito útil e
versátil, pois através dele a geometria da estrutura a ser simulada pode ser
esquematizada com precisão. Além disto, através do GID, os materiais que foram
atribuídos

aos

componentes

da

estrutura

podem

ter

suas

características

eletromagnéticas completamente definidas, assim como as condições de contorno da
situação simulada.
O MATLAB é um software matemático interativo, de alta performance,
utilizado em cálculos numéricos de cientistas, engenheiros, pesquisadores, estudantes,
etc. Ele é composto de um módulo matemático básico fundamental ao qual pode-se
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agregar as mais variadas caixas de ferramentas como: estatística, matemática
financeira, matemática simbólica, otimização, etc. O MATLAB integra a Análise
Numérica, Cálculo Matricial, Processamento de Sinais e Gráficos.
Concluindo, o software GID esquematiza e atribui materiais e condições de
contorno à câmara, ou seja, age na fase de pré-processamento. Enquanto que o Matlab
processa e efetua os cálculos finais, executando o programa FDTD (por W. Artuzi Jr.)
e possibilitando a visualização através do programa Curvas, que será explicado no
capítulo sete.

5.2 MODELAGEM DOS MATERIAIS UTILIZADOS
Para a realização deste trabalho vários modelos diferentes da cabine foram
construídos, já que era necessário alterar a posição da antena, inserir espalhadores de
campo, planos refletores, ou seja, alterar as condições de contorno do campo
eletromagnético, com relação ao volume analisado, para tentar uniformizá-lo no
mesmo.
Nos vários modelos construídos, devido à disposição dos elementos internos
às paredes, não é encontrada nenhuma simetria elétrica ou magnética. Isto faz com que
não sejam possíveis simplificações do modelo, como por exemplo simular apenas
metade ou um quarto da cabine, fato este que dispensa o uso de materiais ideais nos
planos de simetria, como o Condutor Elétrico Perfeito - PEC (Perfect Electric
Conductor) e o Condutor Magnético Perfeito – PMC (Perfect Magnetic Conductor).
A cabine real tem suas paredes construídas com chapas de aço com baixo
teor de carbono (menor que 0,10%) classificado como AISI/SAE 1008-1010,
laminadas a frio com espessura de 8 mm e foram unidas com solda contínua, para
evitar falhas como trincas ou buracos. Como proteção contra ferrugem, as paredes
internas foram recobertas com tinta acrílica comum para metais. O chão da cabine,
além das chapas de aço, possui disposto sobre ele uma fina chapa de zinco aterrada,
para proporcionar um plano terra com o mesmo potencial em todos os pontos.
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Como possíveis locais de vazamento de campo existem: um orifício no teto,
onde são passados os fios da iluminação da cabine, dois orifícios na parte inferior da
parede frontal, onde passam os cabos de comunicação da instrumentação, e um orifício
na parte inferior da parede lateral, onde passam os cabos de alimentação utilizados
pelos equipamentos. A porta de acesso localiza-se na metade direita da parede frontal e
tem suas bordas vedadas eletromagneticamente com fitas de alumínio sobre espuma.
Com o intuito de facilitar o trabalho de modelagem dos materiais e da
cabine, esta foi considerada construída sem falhas, com chapa contínua e com o
mesmo material em toda sua extensão. Este material foi chamado, de forma genérica,
de Metal e tem propriedades eletromagnéticas próximas às de um metal perfeito. Para
todo o volume interno foi utilizado o material Ar e, para simular uma antena com uma
impedância de 50 Ω, foi modelado o material Fonte50Ohms, já que o pulso de corrente
é injetado sobre a porção da antena com este material.
A Tabela 2 especifica cada uma das propriedades eletromagnéticas utilizadas
para simular os materiais no software GID.
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TABELA 2 - PROPRIEDADES ELETROMAGNÉTICAS DOS MATERIAIS

Ar
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1/377
0
0

MATERIAL
Metal
1
1
1
1
1
1
0
0
0
50000
5000
0

Fonte50Ohms
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1/377
0.001
0

Pólo (MHz)
Condutividade Residual

0
0

0
0

0
0

Pólo (MHz)
Condutividade Residual
Pólo (MHz)
Condutividade Residual
Pólo (MHz)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

PROPRIEDADE
Permeabilidade Relativa x
Permeabilidade Relativa y
Permeabilidade Relativa z
Permissividade Relativa x
Permissividade Relativa y
Permissividade Relativa z
Condutividade Volumétrica x (S/m)
Condutividade Volumétrica y (S/m)
Condutividade Volumétrica z (S/m)
Condutividade Superficial (S)
Condutividade Linear (Sm)
Condutividade Residual

5.3 MODELAGEM DA CABINE
O objetivo desta é mostrar os passos básicos envolvidos na modelagem da
cabine utilizando-se o software GID. A configuração que será mostrada é a mais
simples, ou seja, a cabine com dimensões 2 x 2 x 3 m, com os materiais empregados e
com uma antena dipolo de 1 m em seu interior. Inicialmente mostra-se, na Figura 31, a
tela principal do programa GID com suas principais ferramentas.
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Menus de comando
Tamanho adequado à tela
Atualiza o desenho
Rotação da geometria
Translação da geometria
Ícones de comando
Listagem das identidades geométricas

Visualiza malha

Linha de comando

Eixos x, y e z

FIGURA 31 - TELA PRINCIPAL DO GID

Os passos para modelagem da cabine são mostrados a seguir.
Passo 1: As coordenadas dos pontos da base da cabine devem ser lançadas
na linha de comando para criar as linhas que as compõe. Para isto, utiliza-se o caminho
Geometry / Create / Line, na barra de menus do software, e digitam-se as coordenadas
(x,y,z) dos pontos. São elas respectivamente: (0.00;0.00;0.00), (0.00;0.00;3.00),
(2.00;0.00;3.00), (2.00;0.00;0.00) e novamente (0.00;0.00;0.00) para fechar a
superfície. Como o primeiro e o último ponto estão sobrepostos, o programa pergunta
se é desejado juntar ambos. Para isto, basta clicar em Join e o retângulo da superfície é
criado conforme a Figura 32.
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FIGURA 32 – LINHAS QUE COMPÕE A BASE DA CABINE

Passo 2: Agora, as linhas laterais devem ser inseridas, com suas respectivas
coordenadas. De forma semelhante ao passo anterior, é preciso selecionar o comando
Geometry / Create / Line, na barra de menus, e digitar na linha de comando os dois
pontos que formam cada linha vertical, um de cada vez, conforme mostrado na Figura
33. Os pares de pontos têm coordenadas: {(0.00;0.00;0.00),(0.00;2.00;0.00)};
{(2.00;0.00;0.00),(2.00;2.00;0.00)};

{(2.00;0.00;3.00),(2.00;2.00;3.00)};

{(0.00;0.00;3.00),(0.00;2.00;3.00)}. Lembrando que é preciso selecionar Join, quando
o programa perguntar, em cada linha para que os pontos sobrepostos sejam unidos em
apenas um.

41

FIGURA 33 - BASE E LINHAS LATERAIS DA CABINE

Passo 3: O teto da cabine é criado, conforme Figura 34, novamente
utilizando o comando Geometry / Create / Line, e inserindo os pontos necessários.

FIGURA 34 - APÓS O TETO TER SIDO INSERIDO

Passo 4: Um novo plano deve ser criado no local onde a antena será
posicionada. Para isto, pode-se utilizar a ferramenta Copy, dentro do menu Utilities do
GID. Através desta, basta selecionar as linhas que se deseja copiar clicando no botão
Select, depois sobre as linhas, e com os pontos de referência e destino já inseridos,
clicar em Finish. Baseado nestes dois pontos, o software copia as linhas selecionadas
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para as novas posições. Verifica-se este passo na Figura 35 e Figura 36.
Ponto de referência
Ponto de destino
Linhas selecionadas

FIGURA 35 - UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA COPY

Linhas copiadas

FIGURA 36 - NOVO PLANO CRIADO

Passo 5: Utilizando-se novamente a ferramenta Copy, cria-se a linha onde a
antena ficará posicionada. Assim, seleciona-se a linha que deseja copiar e são inseridos
os pontos de referência e destino. Conforme Figura 37 e Figura 38.
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Linha selecionada para
que seja copiada

FIGURA 37 - UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA COPY

FIGURA 38 - LINHA CRIADA PARA POSICIONAMENTO DA ANTENA

Apesar de aparentar estar tudo correto, ainda há um pequeno ajuste a fazer.
O comando Copy copia as linhas desejadas para qualquer posição, porém, não cria
intersecções entre as linhas que se cruzam. Por isto na Figura 38, as linhas laterais que
cruzam o plano da antena continuam sendo linhas contínuas, em vez de duas linhas
com um ponto em comum no plano da antena, como aparenta. Para solucionar este
problema, basta selecionar o comando Geometry / Create / Intersection / Multiple
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Lines e selecionar todas as linhas que se cruzam no modelo. Com tudo selecionado,
aperte a tecla Esc e o programa automaticamente criará intersecções nos cruzamento
das linhas, dividindo-as. Este ajuste na geometria é necessário, pois, se não for feito,
pode acarretar problemas durante a criação de superfícies e volumes nos passos
posteriores.
Passo 6: Com o posicionamento da antena definido, os pontos e segmentos
de reta que a compõe devem ser criados. Antes de criar as linhas da antena
propriamente dita, é preciso apagar a linha antiga, no centro do plano da antena, para
que elas não se sobreponham. Para isto seleciona-se o comando Geometry / Delete /
Line. Depois do espaço estar limpo, como nos passos anteriores, é utilizado o comando
Geometry / Create / Line. Em nosso exemplo, as coordenadas para os pontos
componentes da antena são (2.00;1.00;2.00), (1.50;1.00;2.00), (0.50;1.00;2.00),
(0.95;1.00;2.00), (1.05;1.00;2.00) e (0.00;1.00;2.00), mostrados na Figura 39.

FIGURA 39 - PONTOS E SEGMENTOS DA ANTENA INSERIDOS

Passo 7: Após a estrutura da cabine e da antena terem sido criadas, precisam
ser criadas as superfícies. Estas podem ser inseridas seguindo o caminho Geometry /
Create / NURBS surface / automatic. Com esta ferramenta automatic o software
“procura” automaticamente as superfícies, baseado no número de linhas que as
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compõe. Conforme mostram os contornos, na cor rosa, nas Figura 40 e Figura 41.

Superfície com 4
linhas

FIGURA 40 - CRIAÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM 4 LADOS

FIGURA 41 - CRIAÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM 5 LADOS

Passo 8: Com as superfícies criadas, agora, os volumes devem ser criados.
Neste exemplo, conforme Figura 42, são dois os volumes, contornados em cor azul,
que compõe a cabine. Para criá-los, basta seguir o caminho Geometry / Create /
Volume / Search, no software. Através da ferramenta Search, os volumes são
encontrados bastando um clique em uma das superfícies que o compõe.
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Volumes

FIGURA 42 - CRIAÇÃO DE VOLUMES

Passo 9: Antes de inserir os materiais na geometria, é preciso definir o tipo
de problema a ser analisado. Para isto, escolhe-se o tipo FDTD dentro do menu Data /
Problem Type, e os materiais já podem ser inseridos. Primeiramente é inserindo o AR
nos volumes da cabine. Seguindo o caminho Data / Materials, a janela mostrada na
Figura 43 é aberta.

Material

AR

selecionado

FIGURA 43 - SELEÇÃO DO MATERIAL AR

Seleciona-se o material AR e, nesta janela, segue-se o caminho clicando em
Assign / Volumes. Agora basta clicar nos dois volumes e no botão Finish. O AR está
inserido nos dois volumes mostrados em vermelho, na Figura 44.
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FIGURA 44 - SELEÇÃO PARA O MATERIAL AR

Passo 10: Agora, o mesmo processo deve ser repetido para que o metal seja
inserido na antena e nas paredes da cabine.

FIGURA 45 - SELEÇÃO DO MATERIAL METAL

Para a primeira, segue-se o caminho Assign / Lines, conforme mostra a
Figura 45. Agora, basta selecionar as linhas que compõe a antena, menos a linha onde
a fonte será colocada (pequeno segmento de reta central), e pressionar Finish. Através
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do caminho Draw / This material, na mesma janela, pode-se visualizar o material
Metal, após ter sido inserido na antena (Figura 46).

FIGURA 46 - VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL METAL APÓS TER SIDO INSERIDO NA ANTENA

Para as paredes, o caminho a ser seguido na janela Materials é Assign /
Surfaces. Com o intuito de facilitar a seleção das superfícies onde será acrescentado o
metal, utilizou-se a ferramenta Render. O caminho para sua execução é View / Render
/ Filled. Com a cabine “renderizada”, basta selecionar as superfícies externas, neste
caso as paredes de cabine, e pressionar Finish. Na Figura 47, as superfícies em
vermelho são aquelas nas quais o Metal já foi inserido, enquanto que a superfície em
verde, ainda não consta o material.
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FIGURA 47 - COLOCAÇÃO DO MATERIAL METAL COM O AUXILIO DA FERRAMENTA RENDER

Passo 11: Como último material resta a fonte de 50 Ohms, que deve ser
inserido no pequeno segmento de reta ao centro da antena. Seguindo-se o mesmo
caminho utilizado para inserir o metal na antena, só que agora o material em questão é
Fonte50Ohms, este processo é concluído. Como mostra a Figura 48 e Figura 49.

FIGURA 48 - COLOCAÇÃO DO MATERIAL FONTE50OHMS NA ANTENA

50

Fonte 50 Ohms

FIGURA 49 - VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL FONTE50OHMS, JÁ INSERIDO.

Passo 12: Para finalizar, a grade tetraédrica que será utilizada pelo algoritmo
de cálculo FDTD deve ser gerada. Neste ponto, precisa-se definir qual será o tamanho
médio das arestas dos elementos da rede. Este valor irá depender do tamanho do
menor comprimento de onda que será utilizado na simulação. Devido às limitações de
memória dos computadores utilizados, o menor valor que pôde ser escolhido dentro do
critério de amostragem de Nyquist foi 0,12 cm. O caminho para gerar a rede é
Meshing / Generate. A janela, mostrada na Figura 50, é aberta e o tamanho dos
elementos pode ser inserido.

FIGURA 50 - PREENCHIMENTO DO TAMANHO DOS ELEMENTOS DA REDE
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Assim, a rede é gerada, conforme mostra Figura 51, e a fase de modelagem
da cabine está encerrada. Para finalizar a fase de pré-processamento, basta seguir o
caminho Calculate / Calculate, e, de acordo com o Problem type escolhido, os
arquivos necessários para pós-processamento no software Matlab serão gerados.

FIGURA 51 - MALHA GERADA COM ELEMENTOS COM COMPRIMENTO 0,12 CM

5.4 PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO
Todas as configurações de câmaras, simuladas no presente trabalho,
utilizaram como excitação uma fonte de corrente com forma de onda pulso-senoidal,
cujas amplitudes em seu espectro decaem com o aumento da freqüência, a partir de 3/2
de T, sendo T o período do pulso em segundos. A forma de onda do pulso de corrente
e seu espectro de freqüência são mostrados, respectivamente, nas Figura 52 e Figura
53.
Pulso de corrente
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FIGURA 52 - FORMA DE ONDA DO PULSO DE CORRENTE
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FIGURA 53 - ESPECTRO DE FREQÜÊNCIA DO PULSO DE CORRENTE

O tempo de duração da fonte é dado em função da faixa de freqüência de
interesse. Este tempo pode ser calculado de forma adequada através da equação a
seguir:
t=

2
fm

(33)

onde f m é a freqüência máxima da faixa de freqüência em análise. Como neste
trabalho foi utilizada uma faixa de freqüência com f m = 1 GHz, o tempo de duração da
fonte adotado foi de 0.002 µs.
Outro importante parâmetro de simulação é o tempo de duração da mesma.
Com o intuito de otimizar o uso do hardware envolvido, sem correr o risco de
prejudicar a análise, utiliza-se inicialmente um tempo de acordo com a expressão
t simulação = 2. t fonte

(34)

Este tempo deve ser estabelecido de forma que seja suficiente para que os
valores do campo elétrico no interior da câmara caiam a valores desprezíveis. Neste
trabalho, por segurança, utilizou-se um tempo total de simulação de 0.5 µs.
Nas simulações foram utilizadas amostras 2-D e 3-D para que fosse possível
o cálculo do campo elétrico no domínio da freqüência. As amostras 2-D serviram para
gerar uma forma de visualização da distribuição do campo dentro da câmara. Estas
amostras foram aplicadas em dois planos ortogonais que cruzam todo o comprimento
da cabine, inclusive o volume de trabalho. As amostras 3-D possibilitaram os cálculos
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de valores de campo no interior do volume de trabalho. Logo, estas amostras foram
aplicadas justamente no volume citado. Na Figura 54 e Figura 55, em verde, estas
amostras são apresentadas.

FIGURA 54 - AMOSTRA 2-D

FIGURA 55 - AMOSTRA 3-D

Para geração da malha tetraédrica deve ser estabelecido um valor do
comprimento médio das arestas, neste trabalho foi utilizado o valor de 0.12 m. Este foi
escolhido baseando-se na limitação de hardware dos computadores utilizados nas
simulações, já que quanto menor o comprimento médio das arestas, mais memória
RAM faz-se necessária para a simulação. Como o valor 0.12 m satisfaz o critério de
Nyquist, já que o menor comprimento de onda nas simulações é de 0.33 m, para 1
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GHz, não houve problema em sua utilização.
6

MODOS DE PROPAGAÇÃO E INTERVALOS DE FREQUÊNCIA

Para a cabine estudada neste trabalho, os possíveis modos de propagação
foram calculados de acordo com a fórmula já apresentada na 2 que é repetida a
seguir:
2

2

c m n  p
f ijk = 0   +   +  
2  2  2  3 

2

(35)

onde foram acrescentadas as dimensões da cabine 2 x 2 x 3 m.
Os diversos modos, resultantes da fórmula, são mostrados na Figura 56, onde
também se visualiza a separação entre os mesmos. Estes valores foram calculados
através de um algoritmo capaz de fazer permutações nos valores de m, n e p, sem que
dois deles fossem zero simultaneamente. Este algoritmo também possibilita saber a
separação média entre os modos, sendo que neste caso o resultado obtido foi 440 kHz.
É um ótimo resultado, já que uma separação menor que 1MHz é sempre desejável.

FIGURA 56 - SEPARAÇÃO ENTRE OS MODOS DE RESSONÂNCIA
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Na figura, cada linha do gráfico representa um modo de ressonância.
Observa-se que as linhas estão bem próximas, o que representa baixos valores de
separação entre os modos. Logo, em freqüências acima de 300 MHz, o elevado
número e a pequena separação dos modos possibilita um alto grau de uniformidade de
campo. Isto significa que nesta faixa de freqüência o erro médio quadrático obtido
entre o histograma e a PDF Rayleigh poderá ser relativamente baixo, isto dependerá da
configuração da câmara.
Nota-se também que a menor freqüência de ressonância é 90,4 MHz.
Geralmente a menor freqüência de operação é considerada como sendo um valor
pouco acima de três vezes o valor da menor freqüência de ressonância, isto para que
exista uma quantidade mínima de modos excitados. Esta convenção é perfeitamente
aplicável à cabine objeto de estudo. Neste caso, como 3 x 90.4 = 271.2 Mhz, a menor
freqüência de operação, pelo exposto anteriormente, pode ser considerada como sendo
300 MHz. No decorrer deste estudo, porém, serão apresentados também os resultados
abaixo desta freqüência, para comparação e verificação da teoria.
Na Figura 57 é mostrado o gráfico do número cumulativo de modos, para a
cabine em questão, calculado a partir da fórmula já apresentada no capítulo 2, que é
repetida a seguir:
 f 
8
N h ( f ) = π ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅  
3
 c0 

3

(36)

onde as dimensões da cabine 2 x 2 x 3 m já foram acrescentadas.
Pela curva obtida da função, é possível concluir que quanto maior a
freqüência, maior será o número de modos ressonantes e com isso a probabilidade de
atingir um elevado grau de uniformidade de campo é alta. Esta apresentação do
número de modos é teórica, na prática, quanto maior o número de modos degenerados
da cabine (capítulo 2), menos suave será a curva e, conseqüentemente, menor será a
uniformidade de campo.
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FIGURA 57 - NÚMERO CUMULATIVO DE MODOS

As figuras Figura 58, Figura 59 e Figura 60 ilustram o que ocorre com o
campo eletromagnético [19], no interior de uma câmara reverberante cúbica, quando a
freqüência é gradativamente elevada. Observa-se que para a freqüência de 200 MHz
quase não há picos na figura, ou seja, modos ressonantes. O contrário ocorre com a
freqüência de 1100 MHz, onde há uma quantidade elevada de picos que representam a
sobreposição dos modos presentes nesta freqüência.

FIGURA 58- SOBREPOSIÇÃO DOS MODOS A 200 MHz
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FIGURA 59 - SOBREPOSIÇÃO DOS MODOS A 500 MHz

FIGURA 60 - SOBREPOSIÇÃO DOS MODOS A 1100 MHz
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7

MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS

Vários são os fatores que caracterizam uma câmara reverberante e vários
também são os índices que medem estes fatores, como já foi citado anteriormente.
Devido a limitações técnicas e computacionais, o presente trabalho tem seu foco
direcionado somente à uniformidade de campo no interior da cabine e, como
parâmetro de comparação da uniformidade, é utilizada a função densidade
probabilidade - PDF.
Uma PDF indica a probabilidade que um conjunto de amostras em uma
região do espaço tem de estar enquadrada em um determinado intervalo de
magnitudes, ou seja, quanto mais estreita a curva da PDF, menor a variação das
amplitudes das amostras e maior a uniformidade do conjunto de amostras.

7.1 DEFINIÇÃO DA PDF RAYLEIGH
A função densidade probabilidade Rayleigh foi formulada por Rice e
publicada em artigos no Bell Laboratories Journal, 1944 a 1945. Ela pode ser derivada
considerando um fasor complexo:
n(t ) = r (t ) ⋅ e jϕ (t )

(37)

onde r(t) é a magnitude ou envoltório e ϕ (t ) é a fase.
Este fasor pode também ser escrito em termos de sua parte real e imaginária
(componentes em fase e em quadratura) como:
n(t ) = x(t ) + jy (t )
x(t ) = r (t ) ⋅ cos(ϕ (t ))

(38)

y (t ) = r (t ) ⋅ sen(ϕ (t ))

Se ambos os processos aleatórios x(t) e y(t) são distribuídos de forma
Gaussiana com a mesma variância e média zero, então as funções densidade de
probabilidade P(x) e P(y) são dadas por:
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(40)

Assumindo que x e y são estatisticamente independentes, então:
P ( x, y ) = P ( x ) ⋅ P ( y )

P ( x, y ) =

(41)

(

1
2πσ 2

e

 − x2 + y2

 2σ 2


) 



(42)

Transformando áreas diferenciais, usando dxdy = rdrdϕ :
P (r ,ϕ ) =

r
2πσ 2

e

 r2
−
 2σ 2







(43)

Desde que isto seja independente da fase as variáveis aleatórias r e são
estatisticamente independentes e então:
P (r ,ϕ ) = P(r ) P(ϕ )
∞

P(ϕ ) = ∫ P(r ,ϕ )dr =
0

2π

(44)

1
para 0 ≤ ϕ ≤ 2π
2π

P(r ) = ∫ P(r ,ϕ )dϕ =
0

r

σ2

e

 r2
−
 2σ 2







para r ≥ 0

(45)

(46)

onde σ 2 é a variância, ou seja, esta distribuição leva em consideração
automaticamente a variância das amostras obtidas num espaço de análise.
A variável aleatória ϕ é uniformemente distribuída entre 0 e 2π . O valor
máximo de P(r) ocorre quando r = σ e P (σ ) = 1,649 / σ . Comparada com a distribuição
Gaussiana, P(r) é zero para valores negativos de r.
Esta PDF tem área unitária, como todas as outras PDFs, e somente pode ser
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usada em universos estatísticos onde as magnitudes seguem uma distribuição normal, e
as fases têm distribuição uniforme, ou seja, todas as fases têm a mesma probabilidade
de ocorrência para um ponto no espaço. A Figura 61 mostra a PDF de Rayleigh
aplicada a um vetor de 1 a 300, passo 1, com variâncias iguais a 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70 e 80. Como pode-se observar, o envoltório das várias curvas segue um rápido
decaimento exponencial, como é descrito em sua definição.
PDF de Rayleigh
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FIGURA 61 - CURVAS DA PDF DE RAYLEIGH COM ALGUNS VALORES DE VARIÂNCIA

7.2 PDF RAYLEIGH APLICADA ÀS CÂMARAS REVERBERANTES
Como mencionado anteriormente, uma câmara reverberante é um ambiente
de testes, isolado, que torna possível a geração de campos eletromagnéticos intensos (~
100 V/m) com modestas fontes de irradiação. Porém o preço pago é que os campos
não são determinísticos.
O modelamento estatístico teórico de câmaras reverberantes tem recebido
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atenção limitada na literatura, por este motivo, hoje baseia-se muito em resultados
empíricos para estudo de tais dispositivos.
Conforme um modelo teórico, o único caso de interesse nestes tipos de
câmara é aquele no qual um grande número de modos de ressonância está presente.
Neste caso, o campo em um ponto qualquer é o vetor soma da contribuição de todos
esses modos. Ao mover a pá, muda-se o caminho da energia no campo que está
distribuída dentre os modos. A energia, então, em um dado modo pode ser pensada
como uma variável aleatória que depende do ângulo das pás.
Fato que o campo em um determinado ponto tem fase e amplitude, então seis
parâmetros são necessários para descrever completamente o mesmo. Os seis
parâmetros necessários são as componentes em fase e em quadratura de cada uma das
três direções ortogonais. Cada uma dessas seis componentes é a soma de um grande
número de variáveis aleatórias (as amplitudes dos modos) e pelo teorema do limite
central, deve ser distribuído normalmente. Além disso, se o ponto de medição estiver
bem afastado de qualquer parede, é razoável assumir que todas as seis componentes
são independentes e identicamente distribuídas. Finalmente, todas as médias podem
ser assumidas como sendo iguais a zero se não há caminho direto, de sinal, significante
entre a antena e o ponto de medição. Isto é uma boa suposição se a antena está
próxima e apontada para um canto, ou com um plano refletor entre ela e o ponto de
medição. (Se houver caminho direto significante, a média não será nula).
A magnitude da resultante (vetor soma do campo nas três dimensões) é então
a raiz quadrada da soma dos quadrados das seis identicamente distribuídas, média
zero, variáveis aleatórias normais e conseqüentemente, segue uma distribuição χ (qui)
com seis graus de liberdade, ou
f (E) =

E 5 −E2
e
8σ 6

2σ 2

para E =

E x2 + E y2 + E z2

(47)

Entretanto, muitas medições em câmaras com espalhadores apenas
respondem a uma dimensão do campo. Isto implica que as antenas utilizadas tinham
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polarização linear. Neste caso, a magnitude da tensão recebida é proporcional a apenas
uma dimensão do campo. Cada dimensão do campo tem componentes em fase e em
quadratura e conseqüentemente segue a distribuição χ com dois graus de liberdade, a
qual é a mesma que a distribuição Rayleigh, conforme (46), ou já com a inclusão da
variável E :
f (E) =

E

σ2

e −E

2

2σ 2

para E = {| E x |; | E y |; | E z |}

(48)

A densidade de potência da câmara (em cada dimensão), é proporcional ao
quadrado do campo, e conseqüentemente, exponencialmente distribuída, ou
f ( P) =

1
2σ

2

e − P 2σ

2

(49)

Lembrando que σ 2 é a variância em cada uma das seis componentes.
Testes indicam que realmente a potência recebida por uma antena (onde a
potência recebida é considerada uma variável aleatória) em uma câmara é distribuída
exponencialmente. O campo incidente em uma antena é proporcional à raiz quadrada
da potência recebida e deve, conseqüentemente, seguir a distribuição Rayleigh.
Gráficos experimentais das PDFs de campos eletromagnéticos parecem mesmo seguir
a distribuição Rayleigh.
Conclui-se então, através da experimentação e do modelo teórico, que cada
uma das três componentes do campo eletromagnético na câmara segue a distribuição
Rayleigh, a qual é a mesma que uma distribuição χ com dois graus de liberdade, e a
resultante segue então uma distribuição χ com seis graus de liberdade.
Devido a isto e ao fato de que a PDF Rayleigh já leva em consideração,
automaticamente, a variância dos valores de campo no espaço analisado, optou-se no
presente trabalho pela comparação do histograma do campo eletromagnético, com
todas as componentes de campo juntas, com a curva teórica de Rayleigh. Ou seja, para
análise foi utilizado o campo total, sobreposição das três componentes, e não o campo
resultante, raiz quadrada da soma dos quadrados.
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Esta forma de análise não altera as conclusões porque, apesar das
componentes x, y e z simuladas serem tratadas ao mesmo tempo (na mesma matriz),
não se está levando em conta diretamente a resultante do campo eletromagnético em
cada ponto, ou seja, de uma só vez, é feito o mesmo que analisar cada componente
separadamente e comparar a uma PDF Rayleigh teórica. Se o histograma da matriz
com as três componentes juntas segue a PDF, então cada componente também seguirá
e conseqüentemente o histograma do campo resultante seguirá uma distribuição χ
com seis graus de liberdade, indicando uniformidade de campo no volume de trabalho.
Neste estudo, não foi levada em consideração a densidade de potência no
espaço analisado, devido à necessidade de levantamento do fator de qualidade da
cabine.

7.3 ALGORITMO DE AJUSTE DAS CURVAS
Abaixo é apresentado o algoritmo de ajuste das curvas utilizado no software
Matlab, nomeado “CURVAS.m”. O que este algoritmo faz, basicamente, é:
a) Juntar as matrizes com as componentes de campo Ex, Ey e Ez, numa
só matriz E mista, e calcular o módulo de cada valor dentro da
mesma, já que os valores obtidos da simulação são números
complexos (módulo e fase);
b) Calcular o histograma da matriz E, dividindo os valores das
intensidades de campo em 300 intervalos;
c) Calcular a curva teórica da PDF Rayleigh;
d) Normalizar a amplitude da curva teórica com relação ao histograma
ao mesmo tempo em que a variância é alterada;
e) Encontrar os valores de amplitude e variância que resultam o menor
erro médio quadrático da curva teórica com relação ao histograma;
f) Desenhar o gráfico de comparação do histograma com a curva teórica
ajustada;
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g) Desenhar o gráfico de barras do mínimo erro calculado entre as duas
curvas para cada freqüência analisada.
CURVAS.m
E=[Ex;Ey;Ez];
Emod=abs(E);
close all
tamanho=size(Emod);
colunas=tamanho(1,2);
gfreq=['Frequência de análise [MHz]: '];
%iteração para cada frequência analisada
erro((1:10000),(1:300))=inf;
for cont=1:colunas
titulo=[gfreq num2str(F(cont))];
Ehist=hist(Emod(:,cont),300);
VRay=1:300;
espbartext=['Ajustando curvas em ',num2str(F(cont)),' MHz. Aguarde... '];
espbar=waitbar(0,espbartext);
for e=1:LErrVal
waitbar(e/10000,espbar);
for i=1:300
rlpdf=e*raylpdf(VRay,i);
difer=(Ehist-rlpdf).^2;
erro(e,i)=sqrt((sum(difer))/300);
end
end
close(espbar);
[valores,linhas]=min(erro);
[minv,colv]=min(valores);
linhadesejada=linhas(colv);
rlpdf=linhadesejada*raylpdf(VRay,colv);
figure;
plot(Ehist);
title(titulo);
xlabel('Intervalos de intensidade (campo E)');
ylabel('Número de medições');
hold on;
plot(rlpdf,'r');
legend('Simulação','Curva PDF Rayleigh');
nomegraf=['CurvasMHz' num2str(F(cont))];
saveas(figure(1),nomegraf,'fig');
close figure 1;
merrosgeral(cont)=minv;
multiplicador(cont)=linhadesejada;
save variaveis.mat
end
figure;
bar(merrosgeral);
title('Mínimo erro em cada frequência');
saveas(figure(1),'MinErrCadaFreq','fig');
close all;

Nas simulações com espalhadores de campo móveis, onde foi preciso
simular separadamente cada posição das pás em ângulos diferentes, foi adotado um
método de análise semelhante ao já citado, porém, com algumas particularidades.
O campo final num espaço de análise de um modelo com espalhador é a
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sobreposição dos vários campos obtidos nos vários ângulos das pás. Este campo final
pode ser medido por dois métodos. O primeiro é medindo o campo em alguns pontos
do espaço, um de cada vez ou ao mesmo tempo com várias sondas, com o espalhador
girando continuamente, ou seja, para diversas condições de contorno da câmara. Este,
é utilizado para câmaras com espalhadores. O segundo é medir o maior número
possível de pontos no espaço de trabalho para uma condição de contorno da câmara,
utilizado em câmaras reverberantes intrínsecas. Estatisticamente é assegurado que
estes dois métodos são equivalentes na determinação da uniformidade do campo
eletromagnético e proporcionam praticamente o mesmo resultado.
Devido a limitações do software GID, que somente permite a construção de
modelos estáticos, optou-se, para as câmaras com espalhadores móveis, por pegar
amostras do campo elétrico para diversos pontos do volume de trabalho considerando
vários ângulos da pá. Estes ângulos tiveram um passo de discretização de 22,5o.
Como supracitado, unir as três componentes numa mesma matriz para
processamento estatístico é equivalente a tratar separadamente cada uma das
componentes (neste caso da função densidade de probabilidade). O mesmo pode ser
considerado para os vários modelos em ângulos discretos, ou seja, estatisticamente é
possível unir as várias amostras de cada modelo, com todas as suas componentes, e
processá-las ao mesmo tempo. Isto é possível porque, se o histograma de cada
conjunto de amostras segue a distribuição Rayleigh, o histograma de todos os
conjuntos unidos também seguirá. É como pegar muitos pontos fixos no espaço, ficar
injetando potência na antena, medir o campo nestes pontos a cada ângulo discreto das
pás e depois sobrepor os resultados para encontrar os valores finais de campo
eletromagnético.
Para realizar este tratamento dos dados, uma pequena alteração foi efetuada
no começo do algoritmo. Em vez de unir na matriz E somente Ex, Ey e Ez de um
modelo, são jogados Ex, Ey e Ez de todos os modelos com nomes de E1 a En, onde n é
o número total de ângulos das pás vezes 3.
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CURVAS.m MODIFICADO
cd(‘Diretório do primeiro modelo');
load variaveis.mat E*
load variaveis.mat F
E1=Ex;
E2=Ey;
E3=Ez;
cd(‘Diretório do segundo modelo');
load variaveis.mat E*
E4=Ex;
E5=Ey;
E6=Ez;
.
.
.
cd(‘Diretório do último modelo');
load variaveis.mat E*
E46=Ex;
E47=Ey;
E48=Ez;
cd(‘Diretório de trabalho);
E=[E1;E2;E3;E4;E5;E6;E7;E8;E9;E10;E11;E12;E13;E14;E15;E16;E17;E18;E19;E20;E21;E2
2;E23;E24;E25;E26;E27;E28;E29;E30;E31;E32;E33;E34;E35;E36;E37;E38;E39;E40;E41;E42;E43;E4
4;E45;E46;E47;E48];
.
.
.

Nos modelos onde pôde ser usada a simetria do ângulo das pás, foram
realizados oito modelos, já que o acréscimo de mais oito a cada 22,5o, para fechar os
360o, somente acarretaria aumento do número de amostras e não melhoria na curva do
histograma, portanto, o En da matriz E mencionada no algoritmo é o E24. (Lembrando
que isto é possível fazer porque somente a uniformidade de campo está sendo
considerada neste trabalho).
Nos modelos onde não foi possível aproveitar nenhuma simetria no ângulo
de giro das pás, foram necessários 16 modelos para conseguir uma volta completa no
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espalhador. Neste caso o algoritmo é o mesmo que o supracitado.
8

SIMULAÇÕES COMO CÂMARA REVERBERANTE INTRÍNSECA

Nesta , começam a ser apresentados os resultados, em forma gráfica, das
diversas simulações realizadas para diferentes configurações da câmara. Começando
pela câmara como reverberante intrínseca, que é o modelo mais simples por não
possuir espalhadores, os resultados serão apresentados em dois itens: antena sem
anteparo refletor e antena com anteparo refletor. Dentro de cada um dos dois itens, há
quatro subitens. Nestes, são variadas as posições, os anteparos e as inclinações da
antena.
Dois tipos de gráficos são apresentados. O primeiro refere-se à comparação
entre o histograma, relativo às intensidades de campo, e a curva PDF. O segundo,
apresentado no final de cada subitem, mostra o erro médio quadrático entre o
histograma e a curva PDF para cada freqüência simulada.
Para cada modelo, apenas as curvas de 400, 700 e 1000 MHz são mostradas,
isto porque o número de gráficos gerado é elevado e também porque todas as
freqüências simuladas, 50 a 1000 MHz, com passo de 100 MHz, podem ser
visualizadas e comparadas no gráfico de Erro Médio Quadrático, apresentado em cada
subitem.
Optou-se por não apresentar os gráficos referentes às freqüências abaixo de
300 MHz pelo fato de apresentarem resultados insatisfatórios. Isto ocorre por serem
freqüências menores que a mínima de operação da câmara, que neste caso foi
determinada como sendo 300 MHz, logo não excitam um número suficiente de modos
de ressonância deixando a desejar no quesito uniformidade de campo. Três exemplos
são mostrados nas figuras Figura 62, Figura 63 e Figura 64 destas freqüências
inferiores à de operação.
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FIGURA 62 - FREQÜÊNCIA DE 50 MHz PARA O MODELO SEM ANTEPARO, ANTENA NO CENTRO

FIGURA 63 - FREQÜÊNCIA DE 150 MHz PARA O MODELO SEM PLANO E ANTENA DESLOCADA
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FIGURA 64 - FREQÜÊNCIA DE 100 MHz PARA O MODELO C/ PLANO E ANTENA NO CENTRO

8.1 ANTENAS SEM REFLETORES

8.1.1 ANTENA NO CENTRO
Esta é a configuração mais simples. Adotou-se como ponto de partida o
posicionamento da antena exatamente no plano de simetria da câmara, em relação ao
eixo x, e observou-se o resultado. Pode-se notar a forte influência do campo próximo
mostrada pelo segundo pico dos histogramas (nas redondezas do intervalo número 200
de intensidade de campo) e a necessidade de inserir, na configuração, uma maior
assimetria. Nota-se também, através da Figura 66, Figura 67 e Figura 68, que a
influência do campo próximo diminui com o aumento da freqüência, respeitando,
assim, a teoria de campos eletromagnéticos. A ilustração desta configuração e o
comparativo de erros são mostrados na Figura 65 e Figura 69, respectivamente.
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Antena

Paredes
FIGURA 65 - MODELO DA CÂMARA INTRÍNSECA COM ANTENA NO CENTRO

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 66, Figura 67, Figura
68 e Figura 69:

FIGURA 66 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 67 - HISTOGRAMA A 700 MHz

FIGURA 68 - HISTOGRAMA A 1000 MHz
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FIGURA 69 - GRÁFICOS DE ERROS

8.1.2

Antena deslocada horizontalmente e verticalmente
Para inserir uma certa assimetria na configuração, optou-se por deslocar a

antena, ao mesmo tempo, na horizontal e vertical, conforme mostra a Figura 70.
Apenas com esta modificação, os resultados obtidos já apresentaram significante
diferença.
Antena

FIGURA 70 - MODELO DA CÂMARA INTRÍNSECA COM ANTENA DESLOCADA
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Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 71, Figura 72, Figura
73 e Figura 74:

FIGURA 71 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 72 - HISTOGRAMA A 700 MHz

FIGURA 73 - HISTOGRAMA A 1000 MHz
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FIGURA 74 - GRÁFICO DE ERROS

Comparando-se os valores de erro obtidos neste modelo com os do anterior,
antena no centro, é constatada significativa melhoria em praticamente toda faixa de
freqüência.

8.1.3 Antena diagonal paralela à parede
Como outra variação, a antena foi inclinada e posicionada paralelamente às
paredes da câmara. Esta configuração é mostrada na Figura 75.
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Antena
FIGURA 75 - MODELO DA CÂMARA INTRÍNSECA COM ANTENA NA DIAGONAL PARALELA

Na Figura 76 é colocado em destaque a presença do campo próximo só que
agora com menor intensidade em relação aos modelos mostrados anteriormente, com
antena na vertical. Ou seja, a simples inclinação da antena possibilitou a diminuição da
intensidade do campo próximo, no volume de trabalho, porém, não melhorou a
uniformidade do campo.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 76, Figura 77, Figura
78 e Figura 79:
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Campo próximo
menor intensidade

FIGURA 76 - HISTOGRAMA A 400 MHz

FIGURA 77 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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com

FIGURA 78 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 79 - GRÁFICO DE ERROS
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8.1.4 Antena diagonal não paralela
Neste modelo a antena foi posicionada de tal maneira que sua projeção no
plano térreo da câmara forma um ângulo de 45 graus tanto com o eixo x quanto em
relação ao eixo z (Figura 80). Buscou-se nesta configuração diminuir a influência do
campo próximo e aumentar o número de reflexões de ondas. Ou seja, evitar que a
radiação, emitida pela antena, atinja diretamente o volume de trabalho da câmara.

Antena
FIGURA 80 - MODELO DA CÂMARA INTRÍNSECA COM ANTENA NA DIAGONAL NÃO PARALELA

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 81, Figura 82, Figura
83 e Figura 84:
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FIGURA 81 - HISTOGRAMA A 400 MHz

FIGURA 82 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 83 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 84 - GRÁFICO DE ERROS
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8.2 ANTENAS COM REFLETOR

8.2.1 Antena no centro
Após análise dos resultados dos modelos sem refletores, decidiu-se inserir
um anteparo refletor entre a antena e o volume de trabalho (Figura 85). Assim, os
campos podem atingir o volume apenas através das reflexões, evitando-se o caminho
direto. Este modelo difere-se do apresentado anteriormente, com a antena no centro,
apenas pela inclusão do refletor.
Refletor

Antena

FIGURA 85 - ANTENA NO CENTRO E REFLETOR

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 86, Figura 87, Figura
88 e Figura 89:
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FIGURA 86 - HISTOGRAMA A 400 MHz

FIGURA 87 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 88 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 89 - GRÁFICO DE ERROS
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8.2.2 Antena deslocada horizontalmente
Esta configuração, também, difere-se da apresentada na sem refletores
apenas pela inclusão do refletor. Sua ilustração é mostrada na Figura 90.

FIGURA 90 - ANTENA DESLOCADA HORIZONTALMENTE E REFLETOR

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 91, Figura 92, Figura
93 e Figura 94:

FIGURA 91 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 92 - HISTOGRAMA A 700 MHz

FIGURA 93 - HISTOGRAMA A 1000 MHz
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FIGURA 94 - GRÁFICO DE ERROS

8.2.3 Antena na diagonal com refletor filamentar
Ao invés de ser inserido um plano refletor, neste modelo optou-se em inserir
apenas um refletor filamentar (Figura 95). Com isto, a comparação entre o uso do
filamento e do plano, como anteparos, pôde ser feita.
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Antena

Anteparo
FIGURA 95 - ANTENA NA DIAGONAL NÃO PARALELA

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 96, Figura 97, Figura
98 e Figura 99:

FIGURA 96 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 97 - HISTOGRAMA A 700 MHz

FIGURA 98 - HISTOGRAMA A 1000 MHz
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FIGURA 99 - GRÁFICO DE ERROS

8.2.4 Antena na diagonal
Finalmente, para concluir os modelos apresentados de câmaras intrínsecas,
inseriu-se o plano refletor entre a antena e o volume de trabalho (Figura 100). O
posicionamento da antena é o mesmo já apresentado no subitem 8.1.4.

Antena

Plano
FIGURA 100 - ANTENA NA DIAGONAL E REFLETOR
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Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 101, Figura 102,
Figura 103 e Figura 104:

FIGURA 101 - HISTOGRAMA A 400 MHz

FIGURA 102 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 103 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 104 - GRÁFICO DE ERROS
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9

SIMULAÇÕES

COMO

CÂMARA

REVERBERANTE

COM

ESPALHADORES MÓVEIS

Das simulações como câmara reverberante intrínseca, foi escolhido o modelo
com a antena no canto superior esquerdo, em 45o com relação ao plano superior e 45o
com relação ao plano lateral esquerdo, com plano refletor metálico (7,1 cm de largura
por 1,20 m de comprimento) paralelo afastado 10 cm da mesma. A escolha deste
modelo é devido a ele ter apresentado os melhores resultados nas simulações, ou seja,
apresentou melhor uniformidade de campo na faixa de freqüências analisadas.
Agora, este modelo é aprimorado com o acréscimo de espalhadores móveis.
Estes espalhadores, ao variar seu ângulo, alteram as condições de contorno no interior
da cabine e, conseqüentemente, o fluxo de energia contida nos vários modos em todas
as direções. É como um “liquidificador eletromagnético”.
Mais quatro modelos de espalhadores foram desenvolvidos, cada qual com
seu grau de complexidade, sendo que todos foram analisados com e sem plano refletor
para avaliação da real necessidade deste plano com a antena.
Os resultados são apresentados abaixo. As curvas escolhidas foram somente
as de 400, 700 e 1000 MHz pelo mesmo motivo apresentado no capítulo 8. Nos
gráficos de erro estão representados todos os valores de erro médio quadrático. A
seguir, nas figuras Figura 105, Figura 106 e Figura 107, apresentam-se alguns
histogramas de freqüências abaixo da mínima recomendada. Assim, como na 8, os
histogramas abaixo de 300 MHz serão ignorados por apresentarem resultados
insatisfatórios.
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FIGURA 105 - HISTOGRAMA DO CAMPO ABAIXO DE 300 MHz

FIGURA 106 - HISTOGRAMA DO CAMPO ABAIXO DE 300 MHz
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FIGURA 107 - HISTOGRAMA DO CAMPO ABAIXO DE 300 MHz

9.1 ANTENAS SEM REFLETOR

9.1.1 Pá Vertical
Como primeiro modelo de espalhador, optou-se por um tipo simples: uma
placa metálica girando em torno de seu próprio eixo, posicionada na lateral esquerda
da cabine (contraposição com a antena), orientada verticalmente (Figura 109). A placa
possui dimensões 1,90 m de comprimento por 0,5 m de largura, conforme Figura 108,
sendo que fica afastada 5,0 cm de cada parede lateral, piso e teto.

1,90 m
0,50 m
FIGURA 108 - DIMENSÕES E SENTIDO DE GIRO DO ESPALHADOR EM FORMA DE CHAPA METÁLICA
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Para simular o giro da placa, foram simulados oito modelos diferentes, cada
um com uma variação de 22,5o. Para obtenção dos gráficos finais, as várias matrizes
de valores de campo Ex, Ey e Ez foram unidas numa só matriz E, a partir da qual
obtiveram-se os histogramas do campo total (ver a seção Método de Análise dos
Dados).

Espalhador

Antena

Paredes
FIGURA 109 - MODELO DA CÂMARA REVERBERANTE COM ESPALHADOR VERTICAL. PARA MELHOR
VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR, O TETO E A PAREDE LATERAL DA CABINE FORAM
OCULTADOS.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 110, Figura 111,
Figura 112 e Figura 113:
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FIGURA 110 - HISTOGRAMA A 400 MHz

Frequência de análise [MHz]: 700
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Curva PDF Rayleigh
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FIGURA 111 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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Frequência de análise [MHz]: 1000
800
Simulação
Curva PDF Rayleigh

700

Número de medições

600
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400
300
200
100
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50

100
150
200
Intervalos de intensidade (campo E)
FIGURA 112 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 113 - GRÁFICO DE ERROS.
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9.1.2 Pá Horizontal
Como uma variação do anterior, para estudo das possíveis modificações no
campo, este modelo foi realizado: uma placa metálica girando em torno de seu próprio
eixo, posicionada no canto superior traseiro da cabine, orientada horizontalmente
(Figura 114). A placa possui as mesmas dimensões do ítem 1.1.1, e também fica
afastada 5,0 cm de cada parede lateral, fundo e teto.
A simulação do giro da placa segue o mesmo critério do ítem anterior (ver a
seção Método de Análise dos Dados).

FIGURA 114 – MODELO DA CÂMARA REVERBERANTE COM ESPALHADOR HORIZONTAL.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 115, Figura 116,
Figura 117 e Figura 118:
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FIGURA 115 - HISTOGRAMA A 400 MHz

FIGURA 116 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 117 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 118 - GRÁFICO DE ERROS.
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9.1.3 Ventilador plano
Este é um modelo mais elaborado de espalhador de campo e consiste de duas
pás trapezoidais, com seus lados menores unidos lembrando o formato de duas pás de
ventilador planas. As dimensões da pá são mostradas na Figura 119.

1,80 m
0,50 m

0,20 m

Sentido de giro
FIGURA 119 – DIMENSÕES E SENTIDO DE GIRO DO ESPALHADOR EM FORMA DE VENTILADOR PLANO.

Estas dimensões foram calculadas de forma a terem mais de um décimo do
maior comprimento de onda. Este critério assegura que haverá reflexão porque
somente objetos com dimensões a partir de λ 10 representam um obstáculos para as
ondas eletromagnéticas. E é por este motivo também que esta geometria foi escolhida,
já que ao longo dos trapézios as reflexões ocorrem em freqüências diferentes devido à
variação na largura.
A simulação do giro da pá segue o mesmo critério do ítem 1.1.1 (ver a seção
Método de Análise dos Dados).
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FIGURA 120 – MODELO DA CÂMARA REVERBERANTE COM ESPALHADOR EM FORMA DE VENTILADOR
PLANO.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 121, Figura 122,
Figura 123 e Figura 124:

FIGURA 121 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 122 - HISTOGRAMA A 700 MHz

FIGURA 123 - HISTOGRAMA A 1000 MHz
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FIGURA 124 - GRÁFICO DE ERROS

9.1.4 Pás com dupla rotação
Este modelo é praticamente igual ao modelo anterior, mesmas dimensões e
formato, porém neste uma das pás gira sobre o próprio eixo durante a rotação do
conjunto (Figura 125 e Figura 126), e a outra fica fixa, conforme a figura abaixo. O
objetivo disto é proporcionar reflexões mais variadas em todas as direções, o que em
tese, deve proporcionar um espalhamento mais uniforme do campo eletromagnético.

Pá giratória

Pá fixa

FIGURA 125 – SENTIDO DE GIRO DAS PÁS COM DUPLA ROTAÇÃO.
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Para a simulação da rotação da pá, não foi possível fazer uso de simetrias
devido às variações do ângulo da pá giratória com relação ao ângulo do conjunto. Por
este motivo, foram necessários 16 modelos, cada um com incremento de 22,5o no
ângulo do conjunto e no ângulo da pá giratória. (ver a seção Método de Análise dos
Dados).

FIGURA 126 – MODELO DA CÂMARA REVERBERANTE COM ESPALHADOR DE PÁS COM DUPLA
ROTAÇÃO.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 127, Figura 128,
Figura 129 e Figura 130:
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FIGURA 127 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 128 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 129 - HISTOGRAMA A 1000 MHz
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FIGURA 130 - GRÁFICO DE ERROS.
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9.2 ANTENAS COM REFLETOR

9.2.1 Pá Giratória Vertical
Neste modelo, apenas foi inserido o plano refletor (similar ao item 9.1.1),
conforme Figura 131.

Espalhador

Antena

Plano refletor
Paredes metálicas
FIGURA 131 – ESPALHADOR VERTICAL E ANTENA COM PLANO REFLETOR.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 132, Figura 133,
Figura 134 e Figura 135:
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FIGURA 132 - - HISTOGRAMA A 400 MHz

FIGURA 133 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 134 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 135 - GRÁFICO DE ERROS.
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9.2.2 Pá Giratória Horizontal
Similar ao item 9.1.2. O modelo é mostrado na Figura 136.

FIGURA 136 - - ESPALHADOR HORIZONTAL E ANTENA COM PLANO REFLETOR.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 137, Figura 138,
Figura 139 e Figura 140:
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FIGURA 137 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 138 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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Frequência de análise [MHz]: 1000
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FIGURA 139 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 140 – GRÁFICO DE ERROS.
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9.2.3 Ventilador Giratória Plano
Similar ao item 9.1.3. O modelo é mostrado na Figura 141.

FIGURA 141 – ESPALHADOR TIPO VENTILADOR PLANO E ANTENA COM PLANO REFLETOR.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 142, Figura 143,
Figura 144 e Figura 145:
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FIGURA 142 - HISTOGRAMA A 400 MHz

FIGURA 143 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 144 - HISTOGRAMA A 1000 MHz

FIGURA 145 - GRÁFICO DE ERROS.
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9.2.4 Pás com dupla rotação
Similar ao item 9.1.4. O modelo é mostrado na Figura 146.

FIGURA 146 - ESPALHADOR DE PÁS COM DUPLA ROTAÇÃO E ANTENA COM PLANO REFLETOR.

Histogramas e comparativo de erros, conforme Figura 147, Figura 148,
Figura 149 e Figura 150:
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FIGURA 147 - HISTOGRAMA A 400 MHz
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FIGURA 148 - HISTOGRAMA A 700 MHz
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FIGURA 149 - HISTOGRAMA A 1000 MHz
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FIGURA 150 - GRÁFICO DE ERROS.
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10 COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

10.1 COMPARAÇÃO
Conforme mostrado na seção 9.2.4, os melhores resultados foram obtidos no
modelo da cabine com pás de dupla rotação. Abaixo, com o objetivo de visualizar o
ocorrido com o campo eletromagnético, são mostrados os planos vertical e horizontal,
que cortam a cabine ao meio, onde foram aplicadas as amostras 2D. Esses mapas de
campo eletromagnético, apesar de não proporcionarem dados para conclusões precisas,
como os histogramas, servem como auxiliares nas análises.
Devido à geometria das pás do espalhador, não foi possível adicionar
amostras 2D em toda a extensão da cabine, porém, a área restante já é suficiente
porque passa pelo centro do volume de trabalho, conforme pode-se ver na Figura 151 e
Figura 152. Nas amostras 2D do resultado insatisfatório (antena no centro, sem
refletor, deslocada horizontalmente e verticalmente), utilizou-se toda a extensão da
cabine devido à ausência de espalhadores de campo no modelo.
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Largura da
am ostra 2D (2 m )

Com prim ento da
am ostra 2D
(2,4 m )
Limites do volum e
analisado

Com prim ento
oc upado pelo
espalhador
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FIGURA 151 - VISTA SUPERIOR DA CABINE COM LIMITES DAS AMOSTRAS 2D E 3D

123

Amostra 3D
Pás do
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Espaç o sem
am ostra 2D devido
à geometria das
pás

Amostra 2D
vertic al

Amostra 2D
horizontal
Antena e
plano refletor

FIGURA 152 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 2D, VERTICAL E HORIZONTAL, DENTRO DA CABINE.

Em todos os gráficos a seguir, o eixo y representa o comprimento da cabine,
enquanto que o eixo x sua altura (amostra 2D vertical) e largura (amostra 2D
horizontal). A escala de cores tem sua unidade de campo elétrico em dBV/m.

124

a)

100 MHz:

FIGURA 155 - CORTE VERTICAL DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO A 100 MHz

FIGURA 153 - CORTE VERTICAL DO MELHOR
RESULTADO A 100 MHz

FIGURA 156 - CORTE HORIZONTAL DO
RESULTADO INSATISFATÓRIO A 100
MHz

FIGURA 154 - CORTE HORIZONTAL DO MELHOR
RESULTADO A 100 MHz
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FIGURA 159 - CORTES UNIDOS DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO, PARA
VISUALIZAÇÃO DOS MODOS
SOBREPOSTOS A 100 MHz

FIGURA 157 - CORTES UNIDOS DO MELHOR
RESULTADO, PARA VISUALIZAÇÃO
DOS MODOS SOBREPOSTOS A 100
MHz

b) 400 MHz

FIGURA 160 - CORTE VERTICAL DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO A 400 MHz

FIGURA 158 - CORTE VERTICAL DO MELHOR
RESULTADO A 400 MHz
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FIGURA 163- CORTE HORIZONTAL DO
RESULTADO INSATISFATÓRIO A 400
MHz

FIGURA 161 - CORTE HORIZONTAL DO MELHOR
RESULTADO A 400 MHz

FIGURA 164- CORTES UNIDOS DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO, PARA
VISUALIZAÇÃO DOS MODOS
SOBREPOSTOS A 400 MHz

FIGURA 162 - CORTES UNIDOS DO MELHOR
RESULTADO, PARA VISUALIZAÇÃO
DOS MODOS SOBREPOSTOS A 400
MHz
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c) 700 MHz

FIGURA 167 - CORTE VERTICAL DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO A 700 MHz

FIGURA 165 - CORTE VERTICAL DO MELHOR
RESULTADO A 700 MHz

FIGURA 168 - CORTE HORIZONTAL DO
RESULTADO INSATISFATÓRIO A 700
MHz

FIGURA 166 - CORTE HORIZONTAL DO MELHOR
RESULTADO A 700 MHz
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FIGURA 169 - CORTES UNIDOS DO MELHOR
RESULTADO, PARA VISUALIZAÇÃO
DA SOBREPOSIÇÃO DOS MODOS A
700 MHz

FIGURA 171 - CORTES UNIDOS DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO, PARA
VISUALIZAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO
DOS MODOS A 700 MHz

d) 1000 MHz

FIGURA 172 - CORTE VERTICAL DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO A 1000 MHz

FIGURA 170 - CORTE VERTICAL DO MELHOR
RESULTADO A 1000 MHz
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FIGURA 175 - CORTE HORIZONTAL DO
RESULTADO INSATISFATÓRIO A 1000
MHz

FIGURA 173 - CORTE HORIZONTAL DO MELHOR
RESULTADO A 1000 MHz

FIGURA 176 - CORTES DO RESULTADO
INSATISFATÓRIO, UNIDOS PARA
VISUALIZAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO
DOS MODOS A 1000 MHz

FIGURA 174 - CORTES DO MELHOR
RESULTADO, UNIDOS PARA
VISUALIZAÇÃO DA SOBREPOSIÇÃO
DOS MODOS A 1000 MHz
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10.2 ANÁLISE
A seguir, na Figura 177, Figura 178, Figura 179 e Figura 180 são mostrados
os gráficos comparativos para diversas condições da câmara. Já na Figura 181, é
apresentado um comparativo entre os modelos, dos diversos tipos de configuração, que
apresentaram melhores resultados, ou seja, menores erros.
COMPARATIVO DO ERRO RMS - CÂMARAS INTRÍNSECAS SEM REFLETOR
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FIGURA 177 - COMPARATIVO DE ERRO PARA CÂMARAS INTRÍNSECAS SEM REFLETOR

Na Figura 177, observa-se que, para os modelos de câmaras intrínsecas
simuladas sem o uso de refletor em conjunto com a antena, o melhor resultado foi
obtido com a configuração na qual a antena foi deslocada horizontalmente e
verticalmente. O gráfico mostra também, que os dois modelos que apresentaram
melhor resultado, antena na diagonal não paralela e antena deslocada H e V, têm como
principal semelhança a assimetria da antena com relação às paredes. Apesar do modelo
com antena diagonal paralela também possuir um nível de assimetria, esta não
apresentou bons resultados. E quanto ao pior resultado, com a antena diagonal paralela
à parede, a forte presença do campo próximo parece ter sido responsável pela
deformação do campo.
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COMPARATIVO ERRO RMS - CÂMARAS INTRÍNSECAS COM REFLETOR
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FIGURA 178 - COMPARATIVO DE ERRO PARA CÂMARAS INTRINSECAS COM REFLETOR

Agora, com a inserção de refletores, o modelo com a antena deslocada
horizontalmente e verticalmente apresentou pior resultado em relação ao modelo sem
refletor. Em compensação, a configuração com antena na diagonal não paralela
mostrou-se melhor após a inserção do plano refletor. Já a inclusão do refletor
filamentar, praticamente não alterou o resultado.

132

COMPARATIVO DO ERRO RMS - CÂMARAS COM ESPALHADORES E ANTENA
SEM REFLETOR
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FIGURA 179 - COMPARATIVO DE ERRO PARA CÂMARAS COM ESPALHADORES E ANTENA SEM
REFLETOR

Através da análise da Figura 179, é possível observar que a ausência do
refletor em conjunto com a antena, na câmara com espalhadores, não causou melhorias
nos resultado. Isto mostra, que é fundamental a presença de refletores que evitem
caminhos diretos entre a onda eletromagnética e o volume de trabalho, neste tipo de
configuração.
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COMPARATIVO DO ERRO RMS - CÂMARA COM ESPALHADORES E ANTENA
COM REFLETOR
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FIGURA 180 - COMPARATIVO DE ERRO PARA CÂMARAS COM ESPALHADORES E ANTENA COM
REFLETOR

No último tipo de configuração, câmara com espalhadores e antena com
refletor, mostrado na Figura 180, o modelo com pá de dupla rotação apresentou um
resultado muito melhor que qualquer outro. Isto deve-se ao fato de que este tipo de pá
(dupla rotação) possui maior eficiência, ou seja, consegue provocar um melhor
espalhamento dos modos e devido à sua geometria, responde a faixas de freqüência
diferentes ao longo do comprimento da pá ( o que já era previsto no capítulo 9 deste
trabalho).
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COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS COM MENORES ERROS
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FIGURA 181 - COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS QUE APRESENTARAM MELHOR RESULTADO

Para finalizar, na Figura 181, é mostrado um gráfico somente com os quatro
melhores resultados. Interessante desta última comparação é que dos quatro melhores
resultados, dois vieram de câmaras intrínsecas. Apesar destes bons resultados das
câmaras intrínsecas, o modelo com pá de dupla rotação apresentou resultado bem mais
satisfatório, confirmando a teoria de câmaras reverberantes.
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11 CONCLUSÃO

Os objetivos deste trabalho, que são: o estudo da uniformidade do campo
eletromagnético no interior da cabine blindada existente no LACTEC, através de
modelos computacionais, e a proposta de transformação da cabine numa câmara
reverberante para ensaios de compatibilidade eletromagnética, foram atingidos.
Após simulações como câmara reverberante intrínseca, para pré avalização
da uniformidade do campo no seu interior, e simulações de diversos modelos com
diferentes espalhadores, é concluído que o modelo com espalhadores em forma de pás
com dupla rotação e antena com plano refletor é o indicado para uma possível
implementação na cabine existente. Neste modelo, a uniformidade no campo
eletromagnético alcançada deve-se à ação conjunta do plano refletor com as pás
giratórias. O plano coíbe a ação dos campos próximos sobre o volume de trabalho
enquanto as pás em rotação espalham o campo de forma aleatória no interior da
cabine.
Conclui-se também que a simulação computacional é muito importante na
tomada de decisões durante um projeto, evitando gastos desnecessários de tempo e
dinheiro, e fornecendo um caminho mais seguro para uma futura construção.
Por se tratarem de simulações, o erro inerente aos cálculos e à modelagem
devem ser considerados, logo, medições são de suma importância para a
implementação final e verificação dos reais resultados.
Como continuação deste projeto, é possível um estudo mais aprimorado da
câmara, não somente em relação à uniformidade de campo, mas também nos outros
requisitos necessários ao seu funcionamento (fator de qualidade, SWR, entre outros).
Além disso, o presente trabalho pode servir de guia para uma futura implementação da
câmara reverberante.
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

139

Atividade

ago/04

Estudo das ferramentas e levantamento de bibliografia
Modelamento dos materiais e da cabine
Planejamento das simulações
Simulações
Análise e conclusões
Relatório
Apresentação

140

set/04

out/04

nov/04

dez/04

jan/05

fev/05

mar/05

